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Repair Café en
energie-advies

‘Energie besparen kan
ook zonder dat het veel
investeringen vraagt’

Diamant voor
Jan en Wil Scheerman

Ouderwetse Nieuwjaarsduik
Castricum - Na twee jaar corona kon de Nieuwjaarsduik voor het eerst weer op de gebruikelijke wijze doorgaan. Zo’n
vierhonderd personen durfden de uitdaging aan te gaan en renden om 14.00 uur massaal het koude zeewater tegemoet. Sommigen hielden het alleen bij natte voeten, anderen namen een duik. Verderop in dit blad een sfeerverslag.
Elders in deze krant meer foto’s van de Nieuwjaarsduik. Tekst en foto: Henk de Reus

REGIO MEDIA GROEP

DEZE WEEK IN DE KRANT:

2022 IN BEELD
FEBRUARI
JANUARI
MAART
Nieuwjaarsbijeenkomst
met

gemeentelijke onderscheidingen

Castricum - Burgemeester en
wethouders van Castricum nodigen
alle inwoners en ondernemers uit
voor de Nieuwjaarsbijeenkomst
MEI
APRIL
2023. Die wordt gehouden op maandagavond 9 januari tussen 19.30 en
21.30 uur in het gemeentehuis. Dan
worden ook de gemeentelijke Waarderingsspeld en – voor het eerst –
het Jeugdlintje uitgereikt. Rond
20.15 uur spreekt de burgemeester

JULI

Grote vuurwerkshow in Castricum

Wij zijn op
uze
zoek naar serie

BEZORGERS/
STERS

VANAF
13 JAAR AANMELD
BONUS +
HOGE
N
VERDIENSTE

OMGEVING CASTRICUM:
• Willem de Zwijgerlaan/Willem Lodewijkstraat
gemiddeld €40,- p.mnd
OMGEVING LIMMEN:
• Hogeweg/Molenweg gemiddeld €55,- p.mnd
• Vredeburglaan/Achterweg gemiddeld €55,- p.mnd
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:

0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL

Castricum - Rond half vijf in de
middag, toen de schemering inviel,
was het op oudejaarsdag een lust
voor het oog. Vanaf een hoger punt
in Castricum was het zelfs mogelijk
de horizon af te kijken waarbij Beverwijk, Heemskerk, Limmen, Akersloot
en Uitgeest één grote vuurwerkshow
weergaf.
Gelukkig hoofdzakelijk siervuurwerk
met enige uitzonderingen van niet
normale harde knallen, waardoor
vele autoalarmen de feestvreugde
ondersteunden. Afgelaste vuurwerkshows vanwege de harde wind
werden eigenlijk niet gemist; de
gemeente Castricum was één grote
vuurwerkshow! De beperkingen in
vuurwerk van de afgelopen jaren
werden ruimschoots ingelopen. Tekst
en foto: Aart Tóth

zijn nieuwjaarsspeech uit en worden
de gemeentelijke Waarderingsspeld
en (voor het eerst) het Jeugdlintje
uitgereikt. Er is muziek, verzorgd
JUNI
door raadslid Paulien Zwikker en
commissielid Florence van Eijck. Er
worden hapjes en drankjes geserveerd en er is een jaaroverzicht 2022
te zien, dat is samengesteld door
Omroep Castricum. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

JANUARI SEPTEMBER
TOMPOUCENMAAND
AUGUSTUS

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
TOMPOUCE VAN DE WEEK

OKTOBER

NOVEMBERCRUMBLE
DECEMBER
MONCHOU
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KERKDIENSTEN
VERSCHIJNT WOENSDAG

DONDERDAG 5 JANUARI

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres
Protestantse Kerk Castricum
(dorpskerk), 10.00 - 12.00 uur
kerk open met kerkcafé, plek
voor ontmoeting en gesprek.

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.30 uur

VRIJDAG 6 JANUARI

R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres
(eerste vrijdag van de maand)
10.00 - 12.00 uur kerk open voor
bezoekers om even tot rust te
komen of een kaarsje op te
steken.
Protestantse Kerk Castricum
(dorpskerk), 10.30 - 12.30 uur
kerk open met stilte en bezinning bij het aansteken van een
kaars.

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.

ZONDAG 8 JANUARI
Massale warming-up onder leiding van Wendy Beentjes.

Nieuwjaarsduik Castricum in beeld
Vervolg voorpagina
Om 13.30 uur is het strand al aardig
volgelopen. Toeschouwers trekken
de kraag wat omhoog want er staat
een straf windje vanuit zee. De
meeste deelnemers aan de Nieuwjaarsduik houden de bovenkleding
nog even aan totdat de warming-up
begint.
Verderop is een vriendengroep uit
Uitgeest alvast begonnen met
uitkleden. Woordvoerder Nick van
Huissen zegt dat een aantal van hen
voor de eerste keer meedoet. Hij gaat
de anderen aanmoedigen en kijkt
zelf wel uit om mee te doen.
Om 13.45 start de warming-up onder

leiding van Wendy Beentjes. Ze staat
bovenop een zandheuvel en zweept
de boel op. Helaas is het versterkte
geluid niet voor iedereen hoorbaar
en zijn enkele deelnemers al de zee
ingegaan.
Het aftellen voor de start is er deze
keer niet bij en als twee personen de
sprint inzetten holt iedereen achter
ze aan. Eenmaal bij de zee aanbeland
worden er records verbroken.
Sommigen vinden zeewater van
zeven graden aan de frisse kant en
houden het voor gezien bij een natte
grote teen, anderen blijven rustig
enkele minuten in het water. De
reddingsbrigade houdt intussen een
oogje in het zeil. Eenmaal uit het
water overheerst een gevoel van

trots. De missie is volbracht!
Castricummer John Dekker is zich
even later al weer aan het aankleden.
Hij maakt deel uit van een groep die
de koude test net achter de rug
heeft. Labrador Dolby is onrustig en
staat aanhoudend voor John te
blaffen. Hij wil nog wel een keer de
zee in, maar John vindt één keer wel
genoeg.
Terwijl een enkeling de handen
buiten bij een houtvuurtje opwarmt
zijn de meeste bezoekers inmiddels
een van de strandpaviljoens ingegaan om zich te goed te doen aan
koffie, chocolademelk of glühwein.
Tekst en foto’s: Henk de Reus

R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur kapelaan Jaider
m.m.v. gemengd koor.
Protestantse Kerk Castricum
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik
Willemsen, bevestiging van
ambtsdragers. Te volgen via
Omroep Castricum en via de
livestreamlink op www.pkcastricum.nl.
Protestantse Gemeente
Limmen, 10.00 uur, ds. H.
Hummelen.
R.K. Sint-Jacobus Major Akersloot, 10.00 uur woord- en
communieviering met M.
Nagtegaal en alle koren.
Evangeliegemeente
Castricum (Nieuw Geesterhage, Geesterduinweg
3),10.00 uur Suzanne Obdam
(www.egcastricum.nl/go/
livestream)

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

HUISARTSEN
AVOND-, NACHT- EN
WEEKENDDIENST

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

Als er één schaap over de dam is volgen er meer…

Missie volbracht!

WAARNEMING

Op werkdagen is er een onderlinge waarneemregeling voor
en door praktijken Bakker,
Hoekstra, Coppoolse en
Leemhuis/v.d. Maarel. Info via
websites, deurposters en telefoonbandjes. 2 t/m 6 januari
praktijksluiting Hoekstra en
Leemhuis/v.d. Maarel.

Het enthousiasme van labrador Dolby kan niet op. Hij wil nog wel ’n keer.

Na afloop even doorwarmen bij een houtvuurtje.

Gemeentenieuws
woensdag 4 januari 2023

Gemeentelijke
Nieuwjaarsbijeenkomst
op 9 januari

Repair Café en energie-advies
Zaterdag 14 januari is er weer een Repair
Café en energie-advies in de bibliotheek
van Castricum (Geesterduinweg 1).
Van 12.30 tot 15.30 uur zijn alle belang-stellenden welkom.
In het Repair Café kunnen bezoekers met
hulp van vrijwilligers hun kapotte spullen
vaak een nieuw leven in blazen. Denk aan
kleine elektrische apparaten, eenvoudige
reparaties aan computers en elektronica,
electronisch speelgoed en advies bij textielreparatie. Het gaat om spullen met maximaal het formaat van een stofzuiger.
De entree is gratis maar giften zijn welkom.
Je betaalt alleen voor eventuele materialen.

Repareren en laten repareren is uiteraard op
eigen risico.
Verder zijn er vanuit CALorie energiecoaches aanwezig om informatie te verstrekken
en adviezen te geven over verduurzaming
van de woning, energiebesparing en het
opwekken van duurzame energie.
Organisatoren: Transitie Castricum, de
Groene Bak, CALorie en Bibliotheek Kennemerwaard. Het Repair Café wordt eens per
twee maanden georganiseerd.
Voor meer informatie zie de websites:
Transitiecastricum.nl en Calorieenergie.nl

Bekendmakingen
Graag proosten wij met u op 2023. Dat doen wij
op maandagavond 9 januari in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen

Wat, waar en hoe?

Eerste Groenelaan 49 in Castricum, het vergroten van de woning, datum
ontvangst 24 december 2022 (Z22 104808)
Heereweg 66 in Castricum, herinrichten van de tuin, datum ontvangst
15 december 2022 (Z22 104010)
Jeroen Boschstraat 9 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst
20 december 2022 (Z22 104366)
Kadastraal sectie B perceel 10225 in Castricum (Beverwijkerstraatweg 154
Castricum), het bouwen van drie woningen, datum ontvangst 24 december 2022
(Z22 104801)
Kadastrale sectie C, perceelnummer 4662, achter Hogeweg 148 in Limmen,
het bouwen van een woning, datum ontvangst 21 december 2022 (Z22 104476)
Kadastraal sectie E perceel 648 in Akersloot, het bouwen van een woning,
datum ontvangst 22 december 2022 (Z22 104621)
Karekiet 7 in Castricum, het realiseren van een kleinschalige distilleerderij, datum
ontvangst 23 december 2022 (Z22 104667)
Maatlat (sectie A perceel 4806, 2954, 4804, 4803) in Limmen, het bouwen van
een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst
20 december 2022 (Z22 104358)
Puikman 1 in Castricum, het plaatsen van twee projectborden, datum ontvangst
27 december 2022 (Z22 104979)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van het toegangspad,
datum ontvangst 16 december 2022 (Z22 104041)
Rijksweg 102 in Limmen, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen,
datum ontvangst 21 december 2022 (Z22 104527)
Schoutenbosch 30 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst
27 december 2022 (Z22 104981)
Woude 36 d in de Woude, het plaatsen van beschoeiing, datum ontvangst
16 december 2022 (Z22 104113)
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.

U bent die avond tussen 19:30 en 21:30 uur van harte welkom om met
ons het nieuwe jaar in te luiden. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Rond 20:15 uur kunt u in de hal van het gemeentehuis luisteren naar de
Nieuwjaarsspeech. Ook worden de gemeentelijke Waarderingsspeld
en - voor het eerst - het Jeugdlintje uitgereikt.
Er is muziek, een hapje en een drankje en een jaaroverzicht
2022 in beeld, dat is samengesteld door Omroep Castricum.
We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur.
College van B&W

Kerstreces gemeenteraad
De komende week is er geen vergadering
van de gemeenteraad vanwege het kerstreces. Op 19 januari is weer de eerste raadsinformatieavond en op 26 januari het eerste
Raadsplein.
Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt
u tegen een probleem aan of wilt u een idee
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden
voor het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur vindt elke twee weken plaats op maandaga ond. anmelden kan ia de griffie tot
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag voorafgaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag 16
januari 2022.
Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en
organisaties in Castricum van harte uit om
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast
van de raad wordt u om 18.45 uur, voorafgaand aan de vergaderingen, ontvangen in
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar

wordt u o ge aald oor een ko koffie of
thee en iets lekkers. Een medewerker van
de griffie en een of meerdere raadsleden
leggen u de ‘spelregels’ van de gemeentelijke politiek uit. Ook lichten ze de agendapunten van die avond verder toe. Daarna
kunt u vanaf de publieke tribune de vergaderingen bijwonen. U kunt zich aanmelden
bi de griffie en een datum rikken.
Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderingen van) de gemeenteraad kunt u bij ons
terec t. at kan er mail ia raadsgriffie@
castricum.nl of telefonisch via 088 909
7014, 088 9097094 of 088 909 9082.
Neemt u ook eens een kijkje op castricum.
nl/raad-en-college en facebook.com/RaadCastricum.
Namens de gehele raad wensen wij iedereen ele ne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar,
e griffie an astricum

Aangevraagd

Verleend
Buwitsacker 2 in Castricum, het vervangen van het kozijn, verzenddatum
23 december 2022 (Z22 103310)
De Bloemen (volkstuinencomplex sectie C nummer 3766) in Castricum, het
plaatsen van een hobbykas, verzenddatum 22 december 2022 (Z22 099044)
Dusseldorperweg 64 in Limmen, het aanleggen van een terras aan de westzijde
van Vredeburg, verzenddatum 23 december 2022 (Z22 101186)
Heereweg 114 in Castricum, het intern verbouwen van het pand (rijksmonument),
verzenddatum 21 december 2022 (Z22 095523)
Jan Hobergstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw,
verzenddatum 23 december 2022 (Z22 102334)
Kapelweg 25, 25a en 27 in Limmen, Seringenlint 1 t/m 21 en 25 t/m 49 in
Limmen (oneven) en Seringenlint 4 in Limmen ( tegenover Kapelweg 26 en 28),
het bouwen van 28 woningen, verzenddatum 21 december 2022 (Z22 063083)
Kapelweg 32 in Limmen, het wijzigen en het vergroten van het bijgebouw, ten
behoeve van een mantelzorgwoning, verzenddatum 23 december 2022 (Z22
101518)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van het plaatsen van
een dakopbouw, verzenddatum 20 december 2022 (Z22 101501)
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Verleend

Verlengen behandeltermijn

Molenlei 13 a in Akersloot, het wijzigen van de gevel en hoofdentree,
verzenddatum 15 december 2022 (Z22 102148)
Nieuwelaan 2 in Limmen (nr. 4), het omzetten van het gebruik bijgebouw naar
wonen, verzenddatum 16 december 2022 (Z22 071267)
Oude Parklaan 8 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum
21 december 2022 (Z22 099832)
Oudeweg 14 en 16 in Castricum (Dorpsstraat 29), het gewijzigd uitvoeren van
de verleende vergunning voor het verbouwen van een kantoorpand tot appartementen (begane grond en 1e verdieping), verzenddatum 23 december 2022
(Z22 100761)
Perceel kadastrale sectie C nummer 12846 (langs Vitesse 22 in Castricum,
het herinrichten van voormalige tuinbouw/moestuinen gebied, verzenddatum
19 december 2022 (Z22 090313)
Polderdijk 8a in Castricum, het bouwen van een paardenstal, verzenddatum
22 december 2022 (Z22 073639)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van de positie van het bijgebouw,
verzenddatum 22 december 2022 (Z22 093748)
t.h.v. De Skulper 2 in Akersloot, het bouwen van een monument,
verzenddatum 19 december 2022 (Z22 102504)
Vleugeltjesbloem 25 in Castricum, het vervangen van de dakkapel,
verzenddatum 20 december 2022 (Z22 102951)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Burgemeester Mooijstraat 33b in Castricum, het vergroten van de dakkapel,
verzenddatum 22 december 2022 (Z22 098970)
Heereweg 89 in Castricum, het kappen van 23 coniferen, het aanleggen en het
realiseren van een erfafscheiding, verzenddatum 15 december 2022 (Z22 097504)
Kapelweg 60q in Limmen, het bouwen van een recreatiewoning, verzenddatum
15 december 2022 (Z22 090967)
Pimpernel 2 in Castricum, het plaatsen van een lift, verzenddatum 22 december
2022 (Z22 097467)
Tijm 1 in Castricum, het plaatsen van een lift, verzenddatum 22 december 2022
(Z22 098973)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Evenementen en overige vergunningen
Verleende evenementenvergunning NN Egmond Halve Marathon 2023 op
zondag 8 januari 2023, Strand Castricum, verzenddatum 19 december 2022
(Z22 080270)
verleende standplaatsvergunning vishandel Muijs verkoop vis Vuurbaak Limmen 2023, 2024 en 2025 iedere vrijdag in de jaren 2023, 2024 en 2025 op het
parkeerterrein aan de Vuurbaak in Limmen, verzenddatum 21 december 2022
(Z22 103823)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente.
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

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

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl

‘Energie besparen kan ook zonder
dat het veel investeringen vraagt’

Castricum - Er wordt vaak gedacht het verduurzamen van je huis veel
geld kost. Maar met simpele maatregelen kun je al veel bereiken.’’ Aan
het woord is Frits Roskam, bestuurslid van CALorie. De Castricumse
energie coöperatie organiseert de komende periode verschillende wijkbijeenkomsten om inwoners te informeren. ,,We kijken wat we samen
kunnen doen.’’

gaat over mensen, enkele
honderden in totaal. Je kunt de
schouders ophalen en zeggen dat
het wel meevalt in Castricum. Je
kunt ook zeggen dat het nog een
overzichtelijk probleem lijkt. Laten
we dat zo goed mogelijk
aanpakken. Dat is wat CALorie wil
doen.’’

Kennis delen
,,Bij CALorie hebben we heel veel
kennis en informatie verzameld
over hoe je ook zonder veel geld te
investeren kunt besparen op je
energierekening. Daarom gaan we
in januari en februari de buurten
door het hele dorp bezoeken. Op
die avonden geven we een presentatie met wat je allemaal zou
kunnen doen. Natuurlijk komen de
energieplafonds ter sprake en wat
de gevolgen kunnen zijn voor uw
huishouden.’’

Frits Roskam: ,,Met kleine aanpassingen in huis kun je al veel bereiken.’’
Foto: Ans Pelzer

Door Ans Pelzer
Sinds mei 2022 is Roskam actief bij
CALorie. ,,In Castricum heeft een

paar procent van de inwoners te
kampen met energiearmoede. Niet
veel zou je zeggen; zo’n drie tot zes
procent van de inwoners. Maar: het

Energiecoaches aanwezig
,,Op deze bijeenkomsten zijn energiecoaches aanwezig. Zij kunnen
vragen beantwoorden en
meedenken wat inwoners kunnen
doen. Ook kunt u een afspraak
maken met een energiecoach om
samen uw huis te bekijken. Wat kan

er aangepast worden? Een plan om
de woning te isoleren en een energiescan maken behoort ook tot de
mogelijkheden. De klimaatburgemeester, Theo Versteegen, is eveneens aanwezig en kan iets vertellen
over project ‘De Energieklussers’.’’

Keuken Bakkum

Deelname aan de bijeenkomsten is
gratis. U hoeft geen lid te zijn van
CALorie. Wilt u een energiescan of
een adviesgesprek? Dat is gratis als
u zich op een van deze avonden
aanmeld. Dat kan ook per mail:
info@calorieenergie.nl.

7 februari Limmen in Vredeburg

CALorie komt in de volgende
wijken:
10 januari Bakkum in de Oude

18 januari Noord in Buurt en
Biljartcentrum
26 januari Centrum in Geesterduin
2 februari Zuid in De Kern

15 februari Akersloot en de Woude
in Zaaltje Mozartlaan 1

Aanvang: 20.00 uur. De koffie staat
klaar. U bent van harte welkom uit
welke buurt u ook komt! Kijk voor
meer informatie op www.calorieenergie.nl.

Klimaatburgemeester en De Energieklussers
Op initiatief van Klimaatburgemeester wordt gewerkt aan een project ‘De
Energieklussers’. Er wordt gewerkt aan het samenstellen van een team
van energieklussers. Zij kunnen praktisch aan de slag met simpele verbeteringen in de woning, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van radiatorfolie. Er worden nog klussers gezocht. Mensen die daarvoor opgeleid
willen worden zijn ook welkom. Wilt u als vrijwilliger een van de twaalf
energieklussers worden? Bel of mail naar info@welzijncastricum.nl. Dit is
een gezamenlijk project van de gemeente Castricum, Stichting Welzijn,
Calorie en de Klimaatburgemeester.
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John The Revelator in
cultureel centrum Vredeburg
Programma 05 januari t/m 11 januari
zaterdag 20.00 uur
zondag & dinsdag 19.30 uur
woensdag 20.00 uur

Presque

vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Hallelujah: Leonard Cohen,
A Journey, A Song

donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur
zondag 14.00 uur
woensdag 19.30 uur

Avatar: The Way of Water 3D
donderdag & vrijdag 13.00 uur

Avatar: The Way of Water 2D
donderdag & maandag 20.00 uur

Triangle of Sadness

donderdag & vrijdag 12.30 uur
zondag 11.00 uur

Hotel Sinestra
vrijdag 15.00 uur
zondag 13.30 uur

De Gelaarsde Kat 2:
De Laatste Wens
donderdag 15.00 uur
zondag 16.00 uur

Wil de krokodil

Tickets bestellen:
www.corsobioscoop.nl
Dorpsstraat 70 • Castricum

Presque
Igor heeft een lichamelijke beperking. Hij bezorgt biologische
groenten, woont zelfstandig en is erg
in filosofie geïnteresseerd. Door een
ongeluk komt hij in contact met
begrafenisondernemer Louis. Igor
ziet in de gestreste Louis een goede
vriend, maar die hoopt echter snel
van hem af te zijn. Als Igor zich

verstopt in de lijkwagen waarmee
Louis naar Zuid-Frankrijk moet, volgt
een bijzondere roadtrip. De mannen
leren van elkaar wie ze zijn en
worden vrienden voor het leven.
Hoofdrolspelers Alexandre Jollien
(die zelf een beperking heeft) en
Bernard Campan schreven en regisseerden de film zelf. De film was één
van de publieksfavorieten op Film by
the Sea.

Hallelujah (Leonard Cohen)
Deze documentaire laat de ontwikkeling van Leonard Cohens carrière
zien en focust zich op de ontstaansgeschiedenis van zijn meest
bekende en meest gecoverde song.
Cohen werkte er maar liefst zeven
jaar aan en op papier telde het
uiteindelijk meer dan honderdvijftig
coupletten. In eerste instantie werd
Hallelujah afgewezen door zijn

platenmaatschappij, maar vertolkingen van onder andere Jeff
Buckley en Rufus Wainwright
wekten het tot leven. Met ontroerende getuigenissen van grote
artiesten voor wie het lied een
persoonlijke toetssteen is geworden
en een schat aan nooit eerder
vertoond archiefmateriaal van de
Cohen Trust.

Limmen - Op maandag 16 januari
speelt John The Revelator in cultureel
centrum Vredeburg. John The Revelator slaat in 1968 met een stelletje
bluesfreaks in Haarlem de handen
ineen en start een band met als voorbeeld Fleetwood Mac. Het gaat de
band voor de wind. De band toert
door heel Europa en geeft in 2009 in
Australië hun ‘down under tour’. Een
avond met de band John The Revelator is één en al afwisseling van
heerlijke bluesballads met lyrisch
gitaarwerk, maar ook mooie laidback
songs en uptempo boogie met spet-

terende gitaarsolo’s. Na een halve
eeuw is de bluesvlam bij John The
Revelator nog altijd vurig. Vol energie
gaat u na het concert naar huis. En
dat is precies wat u nodig heeft op
deze ‘Blue Monday’, die met John The
Revelator beslist niet de meest deprimerende dag van het jaar is! Het
optreden begint om 20.00 uur
(inloop 19.15 uur) en kaarten kosten
15 euro inclusief koffie/thee vooraf.
Overige informatie over tijden, kaartverkoop, toegangsprijzen en reserveren is op www.limmencultuur.nl te
vinden.

Slagwerkgroep viert jubileum
Limmen - Een bijzonder concert op
zaterdag 21 januari vanaf 20.30 uur
in de Protestantse Kerk Limmen. Die
avond viert Excelsior dat de ‘drumband’ in 1957 officieel werd opgericht. Zo heette de vereniging
destijds. Een enthousiaste groep
mensen, die samen trommelden dat
het een lieve lust was. Echter in de
loop der jaren is er heel veel veranderd op muzikaal gebied binnen de
‘drumbands’ van toen. Er werden veel
straatconcoursen en optredens
gedaan, bijna alles in marstempo,
geïnspireerd op de muziek van toen.
Maar er kwamen ook andere instrumenten, teveel om op te noemen.
De Jubileumcommissie zal die avond
haar beste beentje voorzetten en

Excelsior brengt veel melodieuze
muziek ten gehore, waarbij alle
instrumenten aan bod zullen komen.
De PKN heeft een mooie akoestiek
en is bovendien een bijzonder
sfeervol gebouw om een concert te
geven. Na het concert is iedereen
van harte welkom in het eigen
gebouw van Muziekvereniging Excelsior, dat op slechts vijftig meter van
het kerkgebouw te vinden is. Er is
ruime parkeergelegenheid in de
omgeving. De entreeprijs bedraagt
slechts € 5,00 per persoon, inclusief
koffie/thee en na afloop in het eigen
home nog één consumptie. Kaarten
kunt u bestellen bij André Dekker
(072 5052212) of per e-mail via ton@
excelsiorLimmen.nl.

Lezing: ‘Vogelen in Frankrijk’
Castricum - Op zaterdag 14 januari houdt de Vogelwerkgroep MiddenKennemerland in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder
de titel ‘Vogelen in Frankrijk’. Deze lezing wordt verzorgd door Harm
Niesen, een uitstekende vogelaar van de vogelwerkgroep Alkmaar en
vicevoorzitter en woordvoerder van De Faunabescherming.

De citroensijs. Foto: Harm Niesen

Velen vieren hun vakanties in Frankrijk, maar zelfs verstokte vogelaars
zullen dat waarschijnlijk niet in de

Jasmijn (8) ruimt
vuurwerkresten op
Castricum - Het nieuwe jaar is
uitbundig ingeluid met veel vuurwerk en dat leverde behoorlijk wat
rommel op.
Jasmijn (8) kon het niet aanzien dat
al dat vuurwerkafval achterbleef op
de wegen. Ze besloot eropuit te
trekken met knijper en emmer.
Op de eerste dag van 2023 verrichte
zij zo alvast haar eerste goede daad,
met een mooi resultaat.
Foto: aangeleverd

eerste plaats doen om hardcore te
gaan vogelen. Maar dat kan wel en
bovendien is het land relatief

eenvoudig te bereizen. Harm Niesen:
,,Mijn allereerste vogelreisje, begin
jaren 60, was naar La Dombes,
prachtig gebied ten Noorden van
Lyon. In België en Franrijk waren nog
geen snelwegen, dus ik was twee
dagen onderweg. Maar wat een
moerasvogels! En nog grielen, stomtoevallig ook een kleine trap van het
nest gestoten. Later vele malen naar
de Camarque geweest, met daar
vlakbij de Alpilles, waar aasgier en
rotslijster broeden. Vale pijlen en
Dougall’s sterns in Bretagne. En
cirtoensijs, cirlgors, orpheus spotvogel en Provence grasmus zijn in
Frankrijk eenvoudig te vinden. En de
gieren in de Cevennen, het komt allemaal aan bod. Maar er is meer dan
vogels alleen. Ook vlinders, libellen,
reptielen en bloemen komen langs.’’
De lezing vindt plaats in bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 en begint om 14.00 uur. De
lezing is gratis voor leden van de
vogelwerkgroep, niet-leden betalen
3 euro. Er kunnen 114 mensen in de
zaal.

Volop leuke items in de nieuwe collectie van Label White. Foto: aangeleverd

Nu kortingen tot wel 50% op de
wintercollectie bij Label White
Castricum - Er valt weer veel moois te ontdekken bij Label White aan het
Bakkerspleintje. In de trendy damesmodezaak naast Aldi ruimt eigenaresse Marga de wintercollectie op met kortingen tot soms wel vijftig
procent! Ze maakt hiermee ruimte voor de voorjaarscollectie, waarvan
een deel inmiddels al binnen is.
De wintersale is in volle gang! Heb je
onlangs een leuk item zien hangen,
maar ging je nog niet over tot
aankoop? Wees er dan snel bij, want
met de extra hoge kortingen kan het
zomaar zijn dat iemand anders je
voor is! Bekijk dan meteen alvast wat
2023 op modegebied te bieden
heeft. Mooie truien en vesten in
vrolijke kleuren zijn inmiddels al
volop beschikbaar. Ook dames met
een maatje meer slagen altijd bij
Label White. Elke week brengt Marga
nieuwe items binnen, die uiteraard
stuk voor stuk vriendelijk geprijsd

worden. Je kunt ze in de winkel
passen en twijfel je over de kleur of
pasvorm, dan staat Marga voor je
klaar met vrijblijvend deskundig
advies. Niet alleen voor mode, maar
ook voor alle bijbehorende accessoires kun je bij Label White terecht.
Niet alleen tassen in diverse soorten
en maten, maar ook leuke sjaals en
sieraden, waaronder een collectie
zeer fraaie armbandjes!
Kortom, het is tijd om snel weer eens
langs te komen bij Label White aan
het Bakkerspleintje 78.
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AGENDA
WOENSDAG 4 JANUARI

Voorstelling ‘Hans en Grietje in het
giga-groene bos’ door Theater
Poppekus om 11.00, 13.00 en 15.00
uur in bezoekerscentrum De Hoep
aan de Johannisweg 2 in Castricum.
Info op www.pwn.nl/eropuit.
Inzameling kerstbomen van 13.30
tot 16.00 uur bij diverse inzamelpunten in de gemeente Castricum.
Info over de locaties op www.
castricum.nl/nieuws/
kerstbomeninzameling-2023.
VRIJDAG 6 JANUARI

Inzameling voor de Voedselbank
door vrijwilligers diaconie De Goede
Herder van 10.00 tot 12.00 uur op
het plein voor de St.-Pancratiuskerk
aan de Dorpsstraat 113 in Castricum.
Voorlezen van 13.30 tot 14.30 uur in
bezoekerscentrum De Hoep aan de
Johannisweg 2 in Castricum. Info op
www.pwn.nl/eropuit.
Hubo Castricum is gevestigd aan de Castricummer Werf 70

Samen hoopvol en met
vertrouwen het nieuwe jaar in!
Castricum - 2022 was een bewogen jaar met te veel negatieve gebeurtenissen. Iedereen ervaart de consequenties. John Res van Hubo Castricum
reageert: ,,Meer dan ooit zullen wij ons in samenwerking moeten richten
op een nieuwe toekomst. Hopelijk keert het allemaal in 2023 weer ten
goede.’’
Volgens Res heeft het afgelopen jaar
ons ook positieve dingen gebracht:
,,We waarderen ons comfort en onze
vrijheid des te meer. Ondanks
publieke verdeeldheid merken wij in
ons werk een groeiende, oprechte
persoonlijke interesse.’’ Ook in 2023
blijft isoleren en besparen logischerwijs ‘het item’. De overheid heeft
grote ambities. Het realiseren is

geen eenvoudige klus. Toch is er een
hele serie relatief simpele oplossingen die flink energie zullen
besparen. Het isoleren van verwarmingsleidingen op zolder en in de
kruipruimte. Het aanbrengen van
radiatorfolie. Het monteren van een
deurdranger op de deur naar de
bijkeuken en de hal. Het dichten van
kieren en naden met tochtstrips en

-band. Een waterbesparende
douchekop. Het vervangen van
gloeilampen door zuinige ledverlichting én voor de bedreven doehet-zelver hebben wij een ruim
assortiment isolatiematerialen van
Rockwool en Isover. Voor wat betreft
de kosten; wij zien dat de prijzen
van enkele materialen alweer gaan
zakken. Heeft u een grotere ambitie
met betrekking tot het besparen van
energie en heeft u behoefte aan
advies, dan staat ons personeel u
graag te woord.’’ Het team van Hubo
Bouwmarkt Castricum wenst
iedereen een mooi en gezond 2023!

Volleybaltoernooi door volleybalvereniging Croonenburg om 19.00 uur
(inloop 18.45 uur) in sporthal De
Bloemen aan De Bloemen 71 in
Castricum. Info bij Kiki Lambrecht
(06 24341295) of Anna de Groot (06
37313412).
ZATERDAG 7 JANUARI

Fietsexcursie met de boswachter
van 10.00 tot 11.30 uur vanaf bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum. Info op www.
pwn.nl/eropuit.
Happy New Beer van 14.00 tot 20.00
uur in de Cultuurkoepel aan de
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo.
Kaarten via www.cultuurkoepelheiloo.nl en aan de zaal.
MAANDAG 9 JANUARI

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente
Castricum van 19.30 tot 21.30 uur in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Castricum. Tevens
uitreiking gemeentelijke Waarderingsspeld en Jeugdlintje.
DINSDAG 10 JANUARI

Alzheimer Trefpunt om 19.30 uur

(inloop 19.00 uur) in ontmoetingscentrum De Stut aan de Maasstraat
3 in Heemskerk. Thema: ‘Vormen van
dementie’. Toegang gratis,
aanmelden niet nodig.
WOENSDAG 11 JANUARI

Inloopavond bij driestemmig Castricums koor Vocal Tour om 20.00 uur
in de Montessorischool aan de
Sokkerwei 4 in Castricum. Info via
www.vocaltour.nl.
EXPOSITIES

Joshua Stam exposeert zijn schilderijen tot 1 februari in de ontmoetingsruimte van de Tuin van Kapitein
Rommel aan de Stationsweg (schuin
tegenover het NS-station) in
Castricum. Te bezichtigen van
maandag tot en met vrijdag tussen
09.30 en 16.30 uur. Info via www.
tuinvankapiteinrommel.nl.
Dick Berendes, Frans Lieshout en
Harm Noordhoorn exposeren tot en
met 6 februari hun grafisch werk in
restaurant De Oude Keuken aan de
Oude Parklaan 117 in Bakkum onder
de titel ‘De letter bevrijd’. De drie
kunstenaars maken ieder op eigen
wijze gebruik van letters, ze noemen
hun werk ‘typografiek’, een combinatie van typografie (tekstvormgeving) en grafiek (kunst op basis van
druk- en digitale technieken).
De expositie ‘Castricum Spoort’ van
Oud-Castricum over de geschiedenis van de Castricumse spoorlijn
is tot en met april 2023 te bezichtigen in gebouw De Duynkant aan
de Geversweg 1b in Castricum.
Geopend elke eerste en derde
zondag van de maand tussen 13.30
en 16.00 uur. Toegang 1 euro (gratis
voor leden).
Het atelier van schilderes Sabrina
Tacci en fotograaf Marina Pronk aan
de Van Oldenbarneveldweg 32 in
Bakkum is elke vrijdag van 13.00 tot
18.00 uur geopend voor publiek.
Momenteel is hier de expositie ‘Face
Fears’ te zien. Tevens elk tweede
weekeinde van de maand geopend
op zaterdag en zondag van 13.00 tot
18.00 uur.

Echte Boter Boardingtoernooi
Akersloot - Na twee jaar afwezigheid is dit jaar het Echte Boter Boardingtoernooi in sporthal De Lelie terug. Van vrijdag 13 tot en met zondag 15
januari vindt dit spectaculaire evenement weer plaats. Voor deze editie
reizen AZ, AJAX, Feyenoord, FC Utrecht en KRC Genk af naar Akersloot.
Lukt het één van de andere teams om titelverdediger AJAX van de troon
te stoten? Ook de regionale teams die doorkomen vanuit het kwalificatietoernooi op vrijdag moeten zeker ook niet worden uitgesloten. Kortom:
een deelnemersveld van hoog niveau!

Bushokje sneuvelt tijdens oudjaar
Castricum - Dit bushokje aan de Bloemen werd in de nacht van zaterdag op zondag voor een deel vernield. Hetzelfde
lot in de nacht van oud op nieuw trof vorig jaar het bushokje pal aan de overkant. Foto: Bert Westendorp

Op zondag nemen vijf betaald-voetbalorganisaties (BVO’s) het op tegen de
lokale trots Meervogels ’31 en de twee
winnaars van de kwalificatieronde op
vrijdag. Naast Meervogels ’31 doen de
volgende plaatselijke verenigingen
mee aan het toernooi op vrijdag en
zaterdag: FC Castricum, Vitesse ’22,
HSV, De Foresters, VV Limmen, FC
Uitgeest, Kolping Boys, AFC ’34, Reiger
Boys en Jong Holland. Op zaterdag
nemen ook FC Marlene JO11 en AZ
JO11 deel aan het toernooi. Het evenement wordt gespeeld onder diverse
leeftijdscategorieën met de JO9-, JO10en JO11-jeugd op zaterdag. De JO13-1jeugd treedt aan op vrijdagavond en
sluit bij winst aan op de zondag tegen
de JO12-teams van de BVO’s.

Naast dat voetbal hoog in het vaandel
staat, blijft het meedoen en plezier
natuurlijk het belangrijkste. Mocht het
voetballend niet helemaal lukken op
deze dag, dan kan de jonge voetballer/
voetbalster zich nog kwalificeren voor
een quizfinale. Zondagmiddag vóór de
grote finale wordt nog een demonstatie gegeven door de mini-pupillen
van Meervogels ’31.
Publiek is dan ook van harte welkom
om de plaatselijke jeugd aan te
moedigen en te genieten van dit leuke
evenement. Kijk op www.boardingtoernooi.com of de pagina ‘Boardingtoernooi’ op Facebook voor meer informatie. Foto’s van het toernooi worden
op Instagram (‘Boardingtoernooi’)
gepubliceerd.
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Heemskerk is enkele miljonairs rijker
Heemskerk - Zondagavond werd bekendgemaakt dat de Postcode Kanjer
van 58,9 miljoen euro in Heemskerk is gevallen. Postcode Loterij-ambassadeurs Caroline Tensen en Quinty Trustfull verrasten de winnaars met
dit nieuws. Beelden van de feestelijke uitreiking waren die avond te zien
in het programma ‘Beat The Champions VIPS’ bij RTL 4.

Claudia wint 2,2 miljoen euro.
Foto: Postcode Loterij

Elf deelnemers van de Postcode
Loterij die meespelen met de
winnende postcode 1961 GB zijn de
grootste prijswinnaars. Hoeveel
iemand wint is afhankelijk van het
aantal Kanjerpunten dat in 2022 is
gespaard. De winnaars wonnen
bedragen variërend van 2,2 miljoen
tot 5,2 miljoen euro. Jan en Ria
kregen een cheque van 2,8 miljoen
euro van Caroline Tensen. Ria
reageerde: ,,Dat dit me kan overkomen, ik ben er helemaal stil van.
We doen mee voor de goede doelen

Mabel en Postcode Loterijambassadeur Caroline Tensen.
Foto: Postcode Loterij

en zien vaak andere mensen die een
prijs winnen. Nu is de Postcode
Kanjer hier in Heemskerk gevallen.
Niet te filmen! Zoiets heb ik nog nooit
gezien in mijn leven.’’ Jan vulde aan:
,,We worden dit jaar beiden tachtig
jaar dus er komt een groot feest!’’
Quinty Trustfull verraste Claudia met
een cheque van 2,2 miljoen euro. Op
de vraag wat ze met de prijs gaat
doen? ,,Ik heb simpele dromen. Eerst

even op vakantie lijkt me heerlijk,
lekker weg.’’ De 25-jarige Mabel is pas
afgestudeerd en werkzaam als
verpleegkundige. Ze wint 2,8 miljoen
euro en kreeg de cheque uit handen
van Caroline Tensen: ,,Hier had ik
nooit van durven dromen! Ik woon
op 19 vierkante meter dus een eigen
huisje zou wel heel lekker zijn.’’
Buurtgenoten Heemskerk verdelen
29,45 miljoen euro
De andere helft van de Postcode
Kanjer gaat naar alle deelnemers die
meespelen met de winnende wijkcode 1961. Hoeveel zij hebben
gewonnen blijft nog even spannend
en wordt op het wijkfeest bekendgemaakt. Dit wijkfeest vindt plaats op
vrijdag 6 januari op een locatie in
Heemskerk die op een later moment
bekend wordt gemaakt. Alle winnaars
krijgen persoonlijk bericht en de
gewonnen bedragen worden nog
deze maand uitbetaald.
Nog meer prijzen in het nieuwe
jaar
In heel Nederland werd zondag op
een gelukkige start van het nieuwe
jaar geproost. De Postcode Loterij
maakte ’s middags vijfentwintig
winnende postcodes bekend die
ieder een ton met elkaar verdelen.
Deze week winnen nog eens zestig
postcodes een ton. Met een totale
prijzenpot van 425,9 miljoen euro aan
prijzen en cadeaus zijn er in 2023 elke
maand 60.000 winnende postcodes.

Jade Wuurman wint Nederlands
Kampioenschap baanwielrennen
uit op de puntenkoers, scratch,
achtervolging, afvalrace en de
koppelkoers. Deze koppelkoers stond
in het teken van het opdoen van
ervaring en dat zou met haar 16 jaar
tussen de profs (o.a. Lorene Wiebes)
een onvergetelijke ervaring worden.

Een nipte overwinning voor Jade Wuurman in de laatste sprint. Foto: aangeleverd

Limmen - Met brons op de achtervolging, een vierde plek op de
scratch en een dramatisch verlopen
afvalkoers (haar favoriete onderdeel)
heeft Jade Wuurman alsnog de
puntenkoers van het NK baanwielrennen op haar naam kunnen zetten.
Een jaar met veel ups en downs zou
het worden voor Jade Wuurman (16)
uit Limmen. Na drie keer corona in

2022 vreesde Jade toch echt of
topsport er in de toekomst nog wel
in zou zitten. Als je dan nu de balans
opmaakt en in 2022 drie titels
binnensleept, twee bij de nieuwelingen in februari en één bij de junioren in december, dan moeten we de
tussenliggende periode maar snel
vergeten. Vorige week vond in het
Omnisport van Apeldoorn het NK
baanwielrennen plaats. Jade kwam

Bij de puntenkoers zijn er om de tien
rondes punten te verdienen, bij een
ronde voorsprong twintig punten en
in de laatste sprint dubbele punten.
Na een snoeihard begin van de
wedstijd wist Jade Wuurman zich
samen met Maaike Pronk los te
maken van het peloton. Binnen no
time pakten ze een ronde voorsprong op de rest en was het duidelijk dat de strijd om de titel tussen
Jade en Maaike zou gaan. Jade, die
voor de laatste sprint een achterstand had ten opzichte van Maaike,
moest de laatste sprint winnen en
Maaike mocht dan niet in de punten
vallen. Dit scenario werd werkelijkheid. Jade won met een banddikte
de laatste sprint en de kapotgereden
Maaike Pronk zat niet in de punten.
Nina Maathuis eindigde op de derde
plaats.

Drie generaties bij Nieuwjaarsduik
Castricum - Max Zonneveld (9) wilde dit jaar deelnemen aan de Nieuwjaarsduik. Zijn vader Gijs (41) besloot hem daarbij te vergezellen en opa Kees (71)
kreeg het verzoek om dat moment vast te leggen met zijn camera. Kees
besloot echter spontaan om zelf ook het koude water in te gaan, met als
gevolg drie generaties Zonneveld bij de Nieuwjaarsduik van dit jaar. Foto:
aangeleverd

Kapotte spullen? Duurzaam
advies? Kom naar Repair Café
Castricum - Op zaterdag 14 januari is er weer een Repair Café en energieadvies in de bibliotheek aan de Geesterduinweg 1. Transitie Castricum,
De Groene Bak en CALorie bundelen hier activiteiten in een gezamenlijk
streven Castricum duurzamer te maken. Van 12.30 tot 15.30 uur zijn alle
belangstellenden welkom.
In het Repair Café kunnen bezoekers
met hulp van vrijwilligers hun kapotte
huishoudelijke apparaten vaak een
nieuw leven in blazen. Denk aan
kleine apparaten, zoals een strijkbout,
een waterkoker of elektronisch speelgoed (bijvoorbeeld een treintje, speelgoed op batterijen, op afstand
bestuurbare auto) met een maximaal
formaat van een stofzuiger. Verder is
er advies bij textielreparatie, waaronder ook haak- of breiwerk. Heb je
bijvoorbeeld een kapotte zak in een
broek? Is een favoriete kinderbroek
stuk? Neem een lapje mee en we gaan
samen repareren. Ook kun je komen
voor eenvoudige reparaties aan
computers en elektronica. De entree is
gratis, maar giften zijn welkom. Je
betaalt alleen voor eventuele materialen. Repareren en laten repareren is
uiteraard op eigen risico. Naast gerepareerde spullen brengt een Repair
Café ook veel gezelligheid. Je kunt
koffie en thee drinken en ideeën
uitwisselen met andere bezoekers.
Energiecoaches
Er zijn vanuit CALorie energiecoaches
aanwezig om informatie te
verstrekken en adviezen te geven over
verduurzaming van de woning, energiebesparing en het opwekken van
duurzame energie. Er is informatie
over het isoleren van je woning,
warmtepompen, meedoen met de
elektrische deelauto en andere
aspecten van de energietransitie. Ook
hebben ze een folder voor je met 24
tips die kunnen helpen om energie te
besparen.
Informatie organisatoren
Het Repair Café wordt eens per twee

maanden georganiseerd. Transitie
Castricum is een netwerk van Castricummers die aan de slag zijn om door
middel van simpele oplossingen hun
leven meer duurzaam, sociaal en
lokaal te maken. De Groene Bak is een
groep jonge mensen die wil inspireren
om duurzamer te leven. CALorie is een
coöperatie van en voor bewoners van
de gemeente Castricum met als missie
de uitstoot van CO2 te beperken en
het gebruik van duurzame energie te
bevorderen om zo de opwarming van
de aarde tegen te gaan. Bibliotheek
Kennemerwaard, vestiging Castricum,
zet zich in voor duurzaamheid. Kijk op
www.transitiecastricum.nl en www.
calorieenergie.nl voor meer informatie. Wanneer het druk is, kan men
mogelijk aan het eind van het Repair
Café niet meer iedereen helpen. Wil je
zeker zijn van reparatie, kom dan
bijtijds. Repareren en laten repareren
is uiteraard op eigen risico.

In het Repair Café zitten vrijwilligers
klaar om allerlei zaken te repareren.
Foto: aangeleverd
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Diamant voor Jan en Wil Scheerman

Castricum - Jan en Wil Scheerman kwamen elkaar voor het eerst tegen bij het sigarenwinkeltje aan de Schoolstraat. Wil werkte hier en Jan kwam er regelmatig om sigaretten te kopen. Cupido was toen nog niet in beeld.
Het echte serieuze contact tussen hen ontstond toen Wil buiten aan het vegen was en Jan toevallig langsfietste.
Inmiddels delen ze zestig jaar lief en leed.

dag flink gesneeuwd had.
Vrijheid
Het echtpaar woonde de eerste jaren
van hun huwelijk op verschillende
adressen. Het ging om inwoning of
zomerhuisjes. In 1970 kregen zij de
huidige woning aan de Gobatstraat
toegewezen. Hier wonen zij nog
steeds met veel plezier. Jan werkte
de eerste jaren bij een meubelfabriek
in Uitgeest en later bij een bakkerij in
Beverwijk. De laatste 43 jaar werkte
hij in de bloembollenexport in Aalsmeer. Hier is hij op zijn zestigste
gestopt. Wil werkte een aantal jaren
bij Albert Heijn en later bij Vomar.
Helaas ging hun kinderwens niet in
vervulling. Toch zijn ze niet bij de
pakken gaan neerzitten. Wil: ,,De vrijheid die we hiervoor in de plaats
kregen vulden we met mooie, verre
vakanties. We verbleven twee jaar
met de caravan in Spanje en zes jaar

in Portugal. Ook bezochten we leuke
feesten en gingen we kermissen af.’’
Terwijl Wil dit vertelt knikt Jan bevestigend. ,,Ja, we kijken terug op een
prachtig leven.’’
Gezondheid en hobby’s
Jan geniet van z’n kooikarpers terwijl
Wil graag aan handwerken doet.
Samen kijken ze graag tv en ze gaan
er regelmatig met de auto op uit om
elders de boel te verkennen. Jan
noemt als voorbeeld een ritje naar
Texel waar ze na aankomst lekker
gaan eten. De gezondheid van
beiden is nog redelijk. Omdat Jan de
laatste tijd aan het dokteren is zit er
op de korte termijn geen groots feest
in. Corona heeft hem ook geen goed
gedaan. Voorlopig wordt het huwelijksjubileum op 10 januari in klein
verband gevierd met een zus van Wil
en een broer van Jan, beiden met
aanhang. Wellicht komt de grote
klapper verderop in het jaar.

Jan en Wil Scheerman hebben er inmiddels 60 huwelijksjaren opzitten. Foto: Henk de Reus

Door Henk de Reus
Jan (86) is geboren Castricummer. Hij
zag op 25 november 1936 het
levenslicht. Wil kwam op 22 juni 1937
in Eethen (Noord-Brabant) ter wereld.
Het gezin van Jan bestond uit zes
kinderen. Zijn vader werkte als bosarbeider bij PWN. Wil was de oudste in
een gezin met vijf kinderen. Haar
vader was timmerman en fietste
dagelijks met een gereedschapskist
achterop door de polder.
Goede timing
Jan was 21 jaar toen hij dagelijks naar
zijn werk bij een bollenbedrijf in
Limmen fietste. Het sigarenwinkeltje
aan de Schoolstraat lag op zijn route.
De winkel bevond zich tegenover de
oude melkfabriek en was van een
oom en tante van Wil uit Lutjewinkel.
Wil werkte bij hen in de winkel. Jan
kende de dochter van het echtpaar
omdat hij er regelmatig sigaretten
kocht en zij hem dan bediende. Hij
zag Wil dan ook wel eens, maar meer
dan dat was het toen nog niet. Op

een dag fietste Jan naar z’n werk en
zag dat Wil buiten de straat aan het
vegen was. Het kwam tot een
vluchtig, oppervlakkig gesprekje.
,,Het was een gesprek op afstand”,
zegt Wil. ,,We waren beiden best wel
verlegen. Maar het eerste ‘echte’
contact beviel Wil kennelijk zo goed
dat ze ervoor zorgde dat ze aan de
weg stond als Jan net voorbij kwam
fietsen. Deze timing bleek perfect te
zijn. Van het dagelijks gedag zeggen
kwamen meerdere gesprekjes en
uiteindelijk leidde het tot verkering.
Wil vond de humor van Jan wel leuk.
Jan was de gangmaker van de twee,
iets wat Wil wel prettig vond want
zelf was ze wat bedeesd. Jan vond
Wil erg knap en haar verlegen trekje
vond hij wel charmant.
De oom en tante van Wil hadden ook
een winkel op de camping in
Bakkum. Als het seizoen ten einde
liep en de camping sloot hield ook
het werk in de sigarenwinkel voor Wil
op. Zij keerde dan weer terug naar

haar ouders in Winkel. Jan moest
heel wat kilometers per trein, met de
bus en lopend afleggen om Wil in het
weekend op te zoeken.
Koud
Na zes jaar verkering besloten Jan en
Wil te gaan trouwen. De datum 10
januari 1963 werd een bijzondere
dag. Jan: ,,Het was tien graden onder
nul en er lag een flink pak sneeuw.
Op weg naar Wil moest de taxi die
mij naar Wil bracht een aantal keren
omrijden omdat er wegen waren
afgesloten. De fotograaf trof het die
dag helemaal slecht. Hij stond buiten
al een tijd te wachten om de trouwfoto’s van ons te maken. De kerkdienst liep uit en hij stond onderhand te vernikkelen van de kou. Bij
het maken van de foto’s moest hij
steeds tegen een muurtje leunen om
het fototoestel stil te kunnen
houden. Na afloop van de fotosessie
kon de beste man zo in de ontdooier.’’
Het stel heeft een aantal van de
zwart-wit trouwfoto’s op tafel gelegd
waarop goed te zien is dat het die

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 gewas 4 vaartuig 7 afhangend stuk vel 10
putemmer 12 inham 14 spelleiding 16 in orde 18 in elkaar
20 een weinig 21 pech 24 opperwezen 25 Laus Deo 27 pl.
in Amerika 29 silicium 30 teerling 34 deel v.e. geschrift
36 uitvoer 38 voegwoord 39 hallucinerend middel 40
jaartelling 41 tegenover 42 onderdak 45 arbeidzaam 48
bond 51 de oudste 53 bloedgever 54 United Nations 55
stapel 57 aanbouw 59 gezond 60 aardnoot 62 maart (afk.)
63 sluier 65 zwaardwalvis 67 part 68 vrucht 69 draagstuk
70 zuiver.
Verticaal: 1 mensaap 2 kroonappel 3 sportartikel 4 kroon
5 roofdier 6 Koninklijk Besluit 7 vaas 8 babybedje 9 boef
11 water in Utrecht 13 houding 15 plechtige gelofte 16
brandstof 17 riv. in Duitsland 19 godin v.d. dageraad 22
regeringsvertegenwoordiging 23 vanzelfsprekend 26
kloosterzuster 28 klap 30 wilde hond 31 omsingeling 32
precies 33 besef 35 pausennaam 37 strafwerktuig 42
herrieschopper 43 Ierse verzetsgroep 44 moskeetoren 46
wenk 47 springbron 49 maatstaf 50 Europese zeestraat 52
gebouw in Amsterdam 54 nachtvogel 56 knevel 57 beroep
58 wees gegroet 59 rij 61 doctorandus 64 ijzerhoudende
grond 66 reeds 67 dat is.
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Wil en Jan Scheerman op hun trouwdag in 1963. Foto: aangeleverd
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In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaarderen van de leefomgeving.

Otto Bruschke heden ten dage aan het genieten. Foto: Aart Tóth

Wie is nu eigenlijk Otto Bruschke…?
Limmen - Je zou het liedje kunnen zingen ‘Otto wie kent hem niet’ in Limmen en waarschijnlijk zal iedere
Limmenaar dit beamen. Otto staat altijd vooraan als er iets staat te gebeuren of juist niet gebeurt. Jarenlang
voorzitter van de Dorpsraad en voorvechter van het (toen nog) Dorpshuis waar met grote letters ‘Parochiehuis’
op stond. Sommige Limmenaren noemen het nog steeds zo. Recent voorvechter van een echt Dorpsplein tegenover de kerk, met terrassen en weekmarkt. Het Dorpshuis is intussen omgedoopt in ‘De Heeren van Limmen’, om
op de toekomstplannen voorbereid te zijn. Otto is daar voorzitter van.
Door Aart Tóth
Otto werd geboren in 1951 als Ad J.I.
Bruschke en werd ondanks zijn
eerste naam Ad, door zijn vader altijd
Otto genoemd en dat is tot heden
ten dage zo gebleven. Dus 71 jaar
geleden geboren in het ziekenhuis in
Alkmaar en daarna met een noodgang naar Limmen gebracht om er
nooit meer weg te gaan. Hooguit
tijdens vakanties om naar zijn favoriete vakantielanden Oostenrijk en
Frankrijk te gaan. Met een vader en
enkele broers in het onderwijs was
voor Otto ook een toekomst als
docent weggelegd, maar hij koos
voor handvakman. Na de lagere
school werd gekozen voor een opleiding als timmerman, die – mede
door de vreselijke verstandhouding
met meester Balink – tot een
vervroegd einde kwam. De switch
naar de opleiding brood-/banketbakker was daarna gauw gemaakt.
Die opleiding hield hij drie jaar vol,
daarna koos hij voor een werkkring
bij Elektronica De Graaf, waar Otto
tot zijn pensioen zou blijven.
In 1972 kwam hij zijn grote liefde

Tiny tegen tijdens een carnavalsfeest
in De Lantaarn, waarbij de vlam gelijk
oversloeg en in 1974 leidde dit tot
een huwelijk, waar na verloop van
tijd drie kinderen uit voortkwamen.
Dat zijn Mariëlle, Thijs en Bram, waar
dan ook weer huwelijken uit voortkwamen met intussen acht kleinkinderen. Tussendoor had Otto ook nog
tijd zijn werkelijk idolate hobby uit te
oefenen, en wel bloemmozaïeken
van hyacinten, waarmee hij tijdens
de jaarlijkse Limmense Bloemendagen veelal in de prijzen valt. Dat
mag ook wel gezien de voorbereiding van maanden met het maken
van het geraamte van veelal bijzondere gebouwen. Na de Bloemendagen verhuist het mozaïek naar
Frankrijk om daar ook te staan pralen
met mozaïeken van jaren ervoor.
Buiten het bouwen van mozaïeken is
Otto werkelijk idolaat van schaatsen
en wandelen in de bergen van
Oostenrijk, Noorwegen en Frankrijk.
Wat betreft het zelf beoefenen van
sport scoorde hij hoog bij voetballen
(FC Limmen), wielrennen en
schaatsen. Hij speelde zelf jaren in

Limmen 2 en was daarbij ook nog

jeugdleider. Zo was Otto voorzitter
van het marathonschaatsen in
Alkmaar en baanspeaker tijdens
wedstrijden. Kortom: een sportieve
carrière naast zijn werk en gezin.
Wensen heeft Otto, sorry Ad, genoeg.
Zo is zijn paradepaardje, samen met
andere gelijkgestemden in Limmen,

Otto Bruschke, hier ongeveer acht jaar oud, bij de padvinderij. Foto: aangeleverd

gericht op een echt Dorpsplein ter
hoogte van de kerk, waarbij een
weekmarkt en horeca een topper
zullen zijn. Daar is een plan over
ingediend bij de gemeente
Castricum, hetgeen waarschijnlijk in
2023 in behandeling bij de gemeenteraad zal komen.
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JANUARI

Toch de zee in

Weer geen officiële nieuwjaarsduik dit jaar
in verband met corona. Maar ondanks het
dringende advies om niet zelfstandig de
zee in te gaan kan een aantal mensen de
verleiding niet weerstaan. Met een watertemperatuur van 7,5 graden en een buitentemperatuur van 13 graden is het goed te
doen. Foto: Henk de Reus

Horeca mag
weer open
Het dorpshart leeft weer, de horeca mag de
deuren weer openen. Glazen worden
gepoetst en bierpompen doorgespoeld
om het gerstenat te laten stromen. Enig
minpuntje is de verplichte sluiting om
22.00 uur maar daar is overheen te komen.
Foto: Aart Tóth

Afscheid
van de politiek

Storm Corrie raast
langs de kust

Na acht jaar gemeenteraad verlaten Leo
van Schoonhoven en Marjo Husslage de
lokale politiek. Het is tijd voor een nieuwe
generatie, vindt het tweetal, dat beide de
afgelopen vier jaar actief was in een
eenmansfractie. Foto: Ans Pelzer

Met een ruime windkracht 9 aan de kust
zijn het maandag 31 januari alleen de ware
strandliefhebbers die zich vertonen langs
de zeereep. Corrie richt gelukkig weinig
schade aan in Castricum. Foto: Bert
Westendorp

Veel sterren en
krabben op strand

Geld voor
ondernemers

Er liggen opvallend veel sterren, krabben
en schaaldieren op het strand, Oorzaak is
de aanhoudende oostenwind die een
onderstroom richting land veroorzaakt. De
zeedieren zitten juist in deze stroom en
komen daardoor op het strand terecht.
Foto: Henk de Reus

Ondernemersverenigingen in de
gemeente krijgen eenmalig 80.000 euro
om de lokale economie een impuls te
geven. Wethouder Ron de Haan, hier op de
foto, gaat in gesprek met de verenigingen
over de besteding van het bedrag. Foto:
Aart Tóth

FEBRUARI

Nestor raad
neemt afscheid

Eendenkooi wordt
in ere hersteld

Willem Veldt hangt zijn CKenG-jasje aan de
wilgen. De nestor van de raad is 80
geworden, was 56 jaar actief bij diverse
lokale partijen en bekleedde ook het ambt
van wethouder in Castricum. Foto: Hans
Boot

Sinds de gemeente het beheer van de
Eendenkooi van Asjes overdroeg aan de
Stichting Natuur Instituut is er veel
gebeurd. De herstelde eendenkooi, die zich
bevindt achter de Laan van Albertshoeve,
wordt geopend door wethouder Falgun
Binnendijk. Foto: Hans Boot

Dorpshart start
petitie Kerkplein

IKC-Oost niet naar
Koekoeksbloem

De ondernemers van het dorpshart
trekken aan de bel bij de gemeente om nu
eindelijk te gaan beginnen aan een
upgrade van het Kerkplein. Op de foto
programmaleider Henk Ruijter en voormalig wethouder Kees Rood bij de presentatie van de plannen in 2018. Foto: Aart
Tóth

De gemeenteraad had er drie commissievergaderingen voor nodig, maar op de
valreep wordt 17 februari besloten om het
IKC-Oost niet op de vroegere locatie van
de Montessorischool te realiseren. Daarom
wordt vastgehouden aan de keuze voor
woningbouw op die plek. Foto: Hans Boot

Paulien Verhaar
wint marathon

Verontwaardiging
over oorlog

Schaatster Paulien Verhaar, opgegroeid in
Castricum, behaalt haar eerste overwinning
in de topdivisie van de landelijke Marathoncup. Bij de spannende finish op de
ijsbaan in Groningen vallen de vrouwen
over de finish, waarbij Verhaar aan het
langste eind trekt. Foto: Marjon Lindeboom

Sinds het Russische leger op 24 februari
Oekraïne binnenviel heerst verontwaardiging en ongeloof. Velen zijn begaan met
het lot van de Oekraïners en willen medeleven betuigen. Ook in Castricum worden
inzamelacties op touw gezet voor vluchtelingen. Foto: Hans Boot
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MAART

Actieposters tegen
plan Zuidoostroute
Het comité ‘Zuidoostroute Nee’ voert
opnieuw actie om het plan voor de aanleg
van een randweg om Castricum van tafel te
krijgen. Later dit jaar zal blijken dat de
acties van het comité succes hebben. Foto:
aangeleverd

‘Boetje van onze
Kees’ herbouwd

Met lede ogen moesten vele vogelliefhebbers eind november 2021 aanzien dat de
kijkhut ‘Boetje van onze Kees’ aan de Oude
Schulpweg was afgebrand. PWN beloofde
de hut te herbouwen en is daar binnen drie
maanden met vlag en wimpel in geslaagd.
Foto: Hans Boot

Jubilarissen en
nieuwe leden
De Limmer brandweer houdt voor het
eerst sinds twee jaar weer een jaarvergadering. Jubilarissen worden in het zonnetje
gezet en nieuwe brandweerlieden leggen
hun ambtsbelofte of ambtseed af. Foto’s:
aangeleverd

APRIL

Staartje
Koning Winter

Tulpen voor
Oekraïne

Tientallen hulpacties worden in werking
gezet om geld in te zamelen voor giro 555.
Grote acties, maar ook deze kleine mannen
dragen hun steentje bij. Beau en Finn kiezen
een strategische plek voor de verkoop van
tulpen: voor het stembureau aan de Rooseveltlaan. Foto: aangeleverd

Lokaal Vitaal
wint verkiezingen
Lokaal Vitaal is weer de grootste partij na
de gemeenteraadsverkiezingen. De partij
haalt zes zetels. VVD en GroenLinks
behalen vier zetels, VrijeLijst drie en PvdA,
D66, Forza! en CDA ieder twee zetels.
Afbeelding: Bos Media Services

Nieuwe speeltuin
bij Geversduin

Het speelterrein bij camping Geversduin is
flink uitgebreid. Er zijn veel nieuwe attracties aangelegd, waaronder ook een kabelbaan. De speeltuin is niet alleen voor
kampeerders, ook andere kinderen mogen
er komen spoelen. Foto: Hans Boot

Zonnebloem viert
40-jarig bestaan

De tegeltjeswaarheid ‘april doet wat hij wil’
wordt begin april waarheid: in de nacht
van donderdag 1 op vrijdag 2 april
sneeuwt het flink. De wisser moet er weer
aan te pas komen om veilig naar het werk
te gaan. Foto: Henk de Reus

De Zonnebloem afdeling Castricum/
Bakkum bestaat 40 jaar. Dat wordt gevierd
met een boottocht vamuit Leiderdorp en
een prachtige bustocht langs de volop in
bloei staande bollenvelden. Foto:
aangeleverd

Veel vrouwen
in nieuwe raad

Bloemendagen
weer groot succes

De nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Nog nooit was het percentage
vrouwen in de raad zo hoog. Elf vrouwen
bekleden een raadszetel, waarmee hun
percentage stijgt van 32 naar 44. Foto:
Hans Boot

Enthousiaste deelnemers, prachtige mozaieken, mooi weer en veel publiek zorgen
voor een succesvolle 68ste editie van de
Limmer Bloemendagen. De hoofdprijs gaat
voor de tweede keer naar prikploeg ‘Mag
van Annie’. Ook dit kasteel van Harry Potter
krijgt veel waardering. Foto: Henk de Reus

DOS na 90 jaar
nog springlevend

Recordaantal
lintjes

Gymnastiekvereniging DOS bestaat dit jaar
90 jaar en gaat dat uitbundig vieren. De
vereniging is nog steeds kerngezond, veel
leden zijn al heel lang lid. Gymjuf Marjan
Dijkstra geeft zelfs al 40 jaar les bij Door Oefening Sterk. Foto: Henk de Reus

Burgemeester Toon Mans deelt de dag
voor Koningsdag koninklijke onderscheidingen uit aan dertien inwoners van de
gemeente Castricum. Op Koningsdag zelf
komen traditiegetrouw oud-gedecoreerden samen in Geesterhage. Foto:
aangeleverd

MEI
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Scouting Limmen
bestaat 3/4 eeuw

Scouting Limmen bestaat 75 jaar. Dat viert
de organisatie al het hele jaar maar in mei
is het hoogtepunt met een vossenjacht,
een open huis en een reünie. Foto:
aangeleverd

Memorabele
herdenkingen

Twee jaar corona zorgde ervoor dat de
herdenking op 4 mei op sobere wijze
plaatsvond. Nu het virus nagenoeg achter
ons ligt is er weer ruimte om hier op
gepaste wijze aandacht aan te schenken.
De herdenking krijgt een extra lading door
de oorlog in Oekraïne. Foto: Henk de Reus

Bevrijdingsdag
feest in zorgcentra
Oude tijden herleven voor de bewoners
van De Santmark en De Boogaert op
Bevrijdingsdag. Ze worden getrakteerd op
een optreden van dansparen van ClubMariz. Ook wordt uiteraard het bevrijdingsvuur weer aangestoken op het Dorpspleintje. Foto: Henk de Reus

JUNI

Het kan niet op
bij Vitesse ‘22
Het eeuwfeest van Vitesse ’22 wordt groots
gevierd. Begin mei staat een 545 meter lange
stormbaan op De Puikman en wordt een
reünie gehouden. Een receptie, een dinershow voor sponsoren en een feestavond
volgen. Als kers op de taart wordt het eerste
team begin juni kampioen. Foto: aangeleverd

Dit zijn de nieuwe
wethouders
Donderdag 19 mei worden de nieuwe
wethouders geïnstalleerd. Roel Beems
(Lokaal Vitaal), Paul Slettenhaar (VVD),
Valentijn Brouwer (GroenLinks) en Falgun
Binnendijk (inzet, CDA) zijn de komende
vier jaar actief. Foto: Hans Boot. Inzet:
aangeleverd

Schoolvoetbalkampioenen
Door 360 kinderen van alle basisscholen
wordt deelgenomen aan het schoolvoetbaltoernooi op de velden van FC
Castricum. Bij de jongens wordt het team
Paulusburcht 2 kampioen, bij de meisjes
wint Helmgras 3 de spannende finale van
Helmgras 2. Foto’s: aangeleverd

Fout in begroting:
miljoenentekort

Eeuw vrijwillige
brandweer

De gemeente staat er financieel minder
rooskleurig voor dan werd aangenomen.
Voor het sociaal domein blijkt dit jaar zo’n
2,5 miljoen euro extra nodig te zijn. In 2021
werden enkele overschrijdingen van de
budgetten als eenmalige kostenpost genoteerd, waardoor ze voor dit jaar over het
hoofd waren gezien. Foto: archief

Twee jaar geleden bestond de Vrijwillige
Brandweer Castricum al een eeuw maar
toen kon het feest niet gevierd worden.
Daarom nu een feestje met als hoogtepunt
een open dag op 26 juni. Op de foto een
deel van het huidige korps. Foto: Renz
Harzing Fotografie

Veel bezoekers
eerste UIT Festival

Kids in Concert
waar spektakel

Iedereen kan genieten van het moois dat
Castricum te bieden heeft op het gebied
van cultuur, kunst en muziek tijdens het
eerste UIT Festival. De afwisselende optredens op het PLEIN-podium trekken veel
bekijks. Foto: Henk de Reus

Het evenement Kids in Concert vindt
zaterdag 18 juni plaats in sporthal De
Bloemen. Ruim 400 scholieren laten vol
overgave hun stem horen. De opbrengsten, 13.000 euro, zijn bestemd voor de
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Foto:
Rob Berkemeijer en Aart Tóth

Lekker lopen op
avondvierdaagse

Weer ringsteken
in Bakkum

Honderden basisscholieren en hun begeleiders trekken vanaf 13 juni de bossen in om
vijf of tien kilometer te lopen tijdens de
avondvierdaagse. Voor veel kinderen de
eerste keer omdat twee jaar niet gewandeld
kon worden. Zo ook voor de vijfjarige Amélie.
Foto: aangeleverd

Het mooie weer zorgt ervoor dat de Van
der Mijleweg zondag 26 juni al vroeg in de
middag volloopt voor het traditionele ringsteken. Het wordt een heerlijk feest. De
winnaars in de categorie ‘aangespannen
combinaties’ zijn Bert Hooft en Niels Visser,
hier op de foto. Foto: Henk de Reus
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Castricum loopt
warm voor triatlon

Sprookjestuin
weer erg leuk

Het zit eindelijk eens mee voor de organisatie van de triatlon. Geen corona, goed
weer en een groot deelnemersveld.
Negentig vrijwilligers zorgen voor een
goed verloop van het evenement.
Winnaars zijn Mohamad Maso en Carla van
Rooijen. Foto: Henk de Reus

Al vallen de mussen dood van het dak, de
jaarlijkse Sprookjestuin in de Tuin van Kapitein Rommel moet doorgaan en wordt ook
dit jaar druk bezocht. De kinderen kunnen
zich in maar liefst dertig sprookjes
verdiepen. Foto: Hans Boot

Plantestafette
groot succes

Peuters leven zich
uit op zomerfeest

Castricum doet met andere gemeenten
mee aan de GroenSpoor plantestafette.
Deze moet zorgen voor biodiverse groene
verbindingen, binnen en tussen
gemeenten. Het resultaat van het voorwerk dat in november 2021 werd gedaan
wordt goed zichtbaar. Foto: Henk de Reus

Het Peutercafé, een initiatief van Welzijn
Castricum, zit deze zomer niet stil. Tijdens
de zomervakantie organiseert het een
aantal activiteiten voor de kleinsten.
Vrijdag 22 juli vindt het Zomerfeest plaats.
De opkomst is boven verwachting. Foto:
Henk de Reus

Kinderen
redden schapen

Mui-instructie
Reddingsbrigade

Kinderen die spelen op het voetbalveld
tegenover de Cuneraschool aan de Vondelstraat weten te voorkomen dat een losgebroken kudde schapen het dorp in rent. Ze
houden de kudde tegen tot de dierenambulance ingrijpt. Een spannend begin van
de vakantie! Foto: aangeleverd

AUGUSTUS

Protest tegen
vroeger sluiten

Ongeveer 50 deelnemers komen bijeen
om zelf te ervaren hoe verraderlijk de stroming bij een mui is. Het is voor iedereen
een fantastische ervaring om te ervaren
hoe je omgaat met een mui en zo snel
mogelijk weer op het strand komt. Foto:
aangeleverd

Prachtige
Huttenweken

Het nieuws haalt zelfs Hart van Nederland
op SBS 6. De gemeente Castricum wil dat
de feesttent tijdens de Limmer kermis
twee uur eerder sluit. Een petitie tegen dit
besluit is snel 2000 keer ondertekend en
de gemeente draait het besluit terug.
Archief-foto: Zeb Koppes

Traditiegetrouw wordt de laatste week van
de schoolvakantie in Castricum, Limmen
en Akersloot afgesloten met het bouwen
van een timmerdorp. In de drie dorpskernen doen daar dit jaar zo’n zeshonderd
kinderen aan mee. Foto: Henk de Reus

Strand populair
bij hittegolf

Weer ‘Rondje
om de kerk

Duinbrand
snel geblust

Korfballers Helios
vieren feest

Het zijn topdagen voor zowel de strandexploitanten als de bezoekers. De hittegolf
lokt velen naar het strand. Vooral op de
eerste 150 meter links en rechts van de
strandopgang is het moeilijk een plekje te
vinden tijdens de hittegolf. Foto: Henk de
Reus

Langs de Duinweg, vlakbij de aansluiting
op de Heereweg, woedt zondagmiddag 14
augustus korte tijd brand. Een stuk van
ongeveer 30 bij 150 meter brandt af. De
brand is snel onder controle dankzij de
brandweer uit Castricum, Limmen, Heiloo
en Bergen. Foto: aangeleverd

Akersloters gaan weer los op het Rock-’nrollfestival. Drie dagen feest in het dorp.
Met de feesttent op het Wilhelminaplein,
de jaarmarkt, de Oldtimershow en uiteraard zondag de Grand Prix Akercity waarbij
de karters hun ‘Rondje om de kerk’ doen.
Foto: Hans Boot

Korfbalvereniging Helios neemt het
nieuwe kunstgrasveld in gebruik tijdens de
viering van het 60-jarig bestaan van de
vereniging. De Helios Legends (oudspelers Helios 1) spelen een onderlinge
wedstrijd om het feestje compleet te
maken. Foto: Michelle Bontje
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SEPTEMBER

Eerste Smaakmakers Festival

Veel animo voor
gratis ﬁetsspiegel

Stralend weer, een zeer gevarieerd aanbod
op de drie podia en overal in het dorp
kraampjes met lekkere hapjes en drankjes.
De eerste editie van het tweedaagse
Castricums Smaakmakers Festival is een
succes. Foto: Bos Media Services

Zondag 18 september deelt Buurtcoach
Sportservice Kennemerland gratis fietsspiegels uit bij de ingang van Camping
Geversduin. Het is slecht weer maar er
komen toch een paar honderd fietsers op
af. Foto: Bert Westendorp

Pluktuin Bakkum
bestaat 10 jaar

Vrouwen Gilde
wordt opgeheven

Piet Liefting en zijn vrouw begonnen in
2012 als hobby met het kweken van tulpen
voor eigen gebruik op hun grond aan de
Limmerweg in Bakkum-Oost. Dat groeide
uit tot een pluktuin waar veel liefhebbers
op afkomen, zoals op de foto Hans en
Heleen van ‘t Zand. Foto: Hans Boot

De landelijke organisatie Katholiek
Vrouwen Gilde is in 2005 na 85 jaar opgeheven. In Akersloot ging men nog door
maar heeft men nu ook besloten er een
punt achter te zetten. Het laatste bestuur
wordt in het zonnetje gezet. Foto: Henk de
Reus

Muziektuinenfestival gegroeid

Hidde Buur wint
NK paracycling

Vorig jaar was het Muziektuinenfestival een
proef maar het is een succes geworden. Op
11 september zijn soloartiesten en groepen
te beluisteren op zeventien locaties in
Bakkum of Castricum. Er komen veel muziekliefhebbers op af. Foto: Hans Boot

Hidde Buur (19) wordt Nederlans kampioen
paracycling. Door zuurstoftekort bij zijn
geboorte functioneren zijn rechterhand en
-been niet goed maar dat is voor Hidde
geen reden om niet fanatiek te sporten.
Zijn doel is het winnen van de Paralympics
in 2024. Foto: aangeleverd

OKTOBER

Adviesraad Sociaal
Domein stapt op

Autodelen succes
in Castricum

De Adviesraad Sociaal Domein, bestaande
uit vrijwilligers die de gemeente adviseren,
besluit zichzelf op te heffen. ,,Onze
adviezen zijn met waardering ontvangen
meer in de praktijk gebeurt er niets mee’’,
licht vertrekkend voorzitter Cees Huisman
het besluit toe. Foto: Henk Hommes

Bijna 40 inwoners van Castricum delen drie
elektrische auto’s met elkaar en daar komt
een vierde bij. Daarmee is het deelautoproject dat in november 2021 van start
ging een succes te noemen. Op de foto de
start van het project. Foto: aangeleverd

Nog even genieten
van laatste kermis

Bakkers
protesteren

We hebben weer een mooie zomer gehad
met veel festiviteiten. De laatste kermis van
dit seizoen wordt gehouden in Bakkum.
Nog even genieten dus voor jong en oud.
Tess en Cato kunnen niet genoeg krijgen
van de draaimolen. Foto: Henk de Reus

Plan uitbreiding
woningen Santmark
Woonzorg Nederland heeft de gemeente
verzocht om acht bestaande woningen op
het terrein van de Santmark te slopen en
op die plek 37 appartementen te bouwen.
Er bestaat veel weerstand tegen het plan.
Afbeelding: Finch Building

Honderden bakkers protesteren tegen de
‘ontoereikende compensatie’ op de energierekening door zaterdag 22 oktober het
licht in de winkel uit te laten. Ook bakkerij
Brakenhoff doet mee aan de actie die een
week later succesvol blijkt. Foto: Henk de
Reus

Herfstkleuren
aan de Helmkade
Aan het weer is het half oktober nog
nauwelijks te merken dat het herfst is.
Maar de kleuren aan de Helmkade
verklappen toch dat de winter in aankomst
is. Foto: Henk de Reus

DEZE VERANDA'S HEBBEN
WIJ IN 2022 GEPLAATST
Wilt u
ook zo
een
mooie
verand
a!?
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NOVEMBER

Allerzielenherdenking

Geboorteboekje
als welkom

Sinterklaas weer
feestelijk onthaald

Aardrijkskundeleraar van 2022

De belangstelling voor de jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst in het kader van
Allerzielen is groot. Op begraafplaats
Onderlangs komen velen bijeen om hun
dierbare overledenen te herdenken. Foto:
Vincent Bloothoofd

De aankomst van Sinterklaas heeft dit jaar
heel wat voeten in aarde: een zinkende
boot, alle pakjes naar de haaien en Sint die
in allerijl zijn privéjet moet nemen om op
tijd in Nederland te zijn. Gelukkig komt
alles goed en wordt hij van harte welkom
geheten in Castricum. Foto: Henk de Reus

Jonge ouders die de geboorte van hun
kindje komen melden bij de gemeente
ontvangen vanaf nu het gemeentelijke
geboorteboekje. Het eerste exemplaar
nemen de ouders van de pasgeboren Luca
voor hem in ontvangst uit handen van
burgemeester Mans. Foto: aangeleverd

Tim Jonker wordt uitgeroepen tot aardrijkskundeleraar van het jaar. Jonker werkt
op het Jac. P. Thijsse College en is helemaal
overdonderd. Naast lesgeven ontwikkelt
de aardrijkskundeleraar lesmateriaal en zet
zich in voor digitale geletterdheid. Foto:
aangeleverd

De Gouden Wieken
opgeheven

Zilver op WK
Rolstoelhandbal

Na 55 jaar valt het doek voor Postduivenvereniging De Gouden Wieken in Limmen.
Reden: vergrijzing bij de leden, andere
interesses bij de jeugd en nieuwbouw die
ongeschikt is voor de duivenhouderij. Op
de aangeleverde foto het clubgebouw aan
de Dampegheestlaan.

Nederland wordt in Portugal tweede op
het WK Rolstoelhandbal. In het Nederlands
Team zitten maar liefst acht spelers van
CSV in Castricum. De finale wordt met
18-10 verloren van het nationaal team van
Portugal. Foto: aangeleverd

DECEMBER

Commotie om
voorstel ‘knip’

Candlelight
Shopping

Er is veel commotie rondom het plan om
de Dorpsstraat (opnieuw) gedeeltelijk af te
sluiten. Buurtbewoners komen in groten
getale af op de raadsinformatieavond. Een
eerdere proef met de ‘knip’ leidde tot een
enorme toename van sluipverkeer in
omliggende straten. Foto: Ans Pelzer

Candlelight Shopping op 17 december is
één groot succes. Alle winkels in het dorpshart zijn geopend en zetten hun beste
beentje voor. Kramen, zangkoren, muziekgezelschappen en natuurlijk de Kerstman
maken het feest compleet. Foto: Aart Tóth

Betere huisvesting
tijdelijke woningen

Toch een beetje
schaatspret

De actiegroep Castricum voor Iedereen
overhandigt een petitie en zwartboek aan
burgemeester Toon Mans. Ruim 4000
mensen ondertekenden het document,
waarmee zij oproepen om de leefomstandigheden in tijdelijke woningen te verbeteren. Foto: Ans Pelzer

Vorst is één, maar of dat ook leidt tot
schaatspret is altijd maar zeer de vraag.
Het zag er deze vorstperiode niet naar uit,
maar toch kunnen zondag 18 december
even baantjes worden getrokken op de
ijsbaan, de Schulpvaart en de vijver aan de
Beethovensingel. Foto: Henk de Reus

Winterse week:
mooie plaatjes

Lichtmoment als
eerbetoon

De eerste nachtvorst levert fraaie beelden
op. Witte weilanden en ijs op de sloten. Op
de foto boerderij Cronenburg, eenzaam in
het weidse, witte landschap. De kans op
een witte kerst is helaas minimaal. Foto:
Henk de Reus

Stichting Veteranen BUCH organiseert een
Lichtmoment bij de oorlogsgraven van de
Dorpskerk. Het is een eerbetoon aan de
militairen die hun leven hebben gegeven
voor de vrede in oorlogsgebieden of bij
vredesoperaties. Foto: Henk de Reus
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Woningen uit voorzorg
ontruimd, geen gaslek gevonden
Castricum - De brandweer heeft
maandag aan het eind van de
ochtend zes woningen van een
portiekflat aan de C.F. Smeetslaan uit
voorzorg ontruimd.
Bewoners hadden een vreemde lucht
geroken en vreesden dat er sprake

was van een gaslek.
Het pand is onderzocht door een
specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen, maar er werd geen
gaslek gevonden. Mogelijk is de
vreemde geur veroorzaakt door
kortsluiting.

Inzameling voor Voedselbank

Opgeleid worden tot pedagogisch medewerker en direct aan de slag. Foto: Forte Kinderopvang

Forte Kinderopvang start
BBL leer- en werktraject
Castricum - Forte Kinderopvang start in april 2023 met een eigen BBL
leer- en werktraject. Forte biedt hiermee plek aan ongeveer twintig leerlingen die direct op één van de kinderopvanglocaties aan de slag
kunnen. Tegelijkertijd kunnen ze hun pedagogische mbo-opleiding op
niveau 3 of 4 behalen.
Bij Forte Kinderopvang krijgen ongeveer twintig leerlingen de kans om
via een BBL leer- en werktraject hun
mbo-diploma tot pedagogisch
medewerker te behalen. Binnen dit
traject wordt volop geleerd in de
praktijk in combinatie met één
schooldag in de week. In een periode
van veertien maanden tijd behaalt
iemand zijn diploma (mbo-3 of
mbo-4) en mag diegene werken als

(gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. De opleiding én het salaris
worden volledig betaald door Forte.
Werken en leren tegelijk
Tijdens het traject werkt iemand
tussen de 17 en 32 uur per week op
één van de kinderopvanglocaties van
Forte. Dit kan zijn op de kinderdagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Daarnaast is er één

Castricum - Handen en kratten
kwamen de vrijwilligers van
diaconie De Goede Herder tekort
om alle gaven in ontvangst te
nemen bij de kerstinzameling in
december jl. Wat fijn is het om te
ervaren dat men met elkaar
meeleeft en iedereen een fijne Kerst
gunt.
De feestdagen zijn weer voorbij en
het gewone leven is weer
begonnen, hetgeen helaas ook
betekent dat zich weer meer

mensen bij de Voedselbank hebben
moeten aanmelden. Zij kunnen niet
meer voor een dagelijkse maaltijd
zorgen. Daarom vragen de vrijwilligers u om – net zoals in 2022 – in
groten getale houdbare producten
te komen doneren bij de maandelijkse inzameling bij de St. Pancratiuskerk op vrijdag 6 januari tussen
10.00 en 12.00 uur.
Zolang de nood hoog is, blijven zij
actief en blijven zij een beroep op u
doen. Bij voorbaat dank.

dag per week school. Deze theoriedagen vinden plaats op donderdagen in de eigen trainingsruimte
van Forte in Heiloo.
Interesse?
Ben of ken je iemand die kinderen
graag de beste basis voor de
toekomst wil geven? Die
nieuwsgierig, betrokken en sociaal
is? En graag in de kinderopvang zou
willen werken, maar
nog niet het juiste diploma heeft?
Solliciteer dan naar één van de
twintig beschikbare plekken.
Meer informatie is op www.fortekinderopvang.nl/werken te vinden.

Ook fotografe Karin Cijsouw neemt deel aan de KunstFietsRoute. Deze foto was vorig
jaar bij haar te zien. Foto: Karin Cijsouw

Voorbereidingen KunstFietsRoute 2023 in volle gang

Kom in beweging tijdens het Ontmoet Evenement op 18 januari. Foto: Stichting Sport-Z

‘Ontmoet Evenement’ voor
volwassenen in De Enterij
Limmen - Stichting Sport-Z organiseert samen met Organize2Move op
woensdag 18 januari een gratis
Ontmoet Evenement voor volwassenen. Van 10.00 tot 14.00 uur staat
sporthal De Enterij aan de
Middenweg 3b in het teken van spel,
plezier en elkaar ontmoeten.
Iedereen uit Bergen, Uitgeest,
Castricum, Heiloo en de omliggende
regio die ervoor open staat nieuwe
mensen te ontmoeten en zin heeft in
een gezellige dag kan zich
aanmelden. Aanmelden kan via k.

groen@sport-z.org of 06 53242995.
Kijk op www.sport-z.org/ontmoetevent voor meer informatie.
Van speedminton en puzzelen tot 4
op een rij en Kubb; en diverse andere
spellen staan op het programma bij
het Ontmoet Evenement op
woensdag 18 januari. Je beleeft
gegarandeerd een leuke dag, waarbij
je steeds weer andere mensen
ontmoet omdat je steeds wisselt van
tegenstander. Dit jaarlijks terugkerende evenement, waar steeds meer

mensen in beweging worden
gebracht, wordt mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage uit het sportakkoord van de gemeenten Bergen,
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Deelname is inclusief (gratis) lunch. Je
kunt je zowel individueel als met een
team opgeven.
Wil je graag meedoen maar voorzie
je vervoersproblemen naar Limmen?
Neem contact op met Kim (k.groen@
sport-z.org of 06 53242995) en er
wordt een passende oplossing
geboden.

Castricum - Na het succesvolle jubileum van de KunstFietsRoute eerder
dit jaar kondigt de organisatie nu de
26e editie aan. Die zal worden
gehouden op zaterdag 3 en zondag
4 juni 2023. Op vijfentwintig locaties
tonen kunstenaars op hun eigen
atelier of een groepslocatie hun
kunstwerken. In het totaal doen
circa zeventig kunstenaars mee. De
KunstFietsRoute wordt op beide
dagen gehouden van 11.00 tot 17.00
uur op een route van Castricum naar
Bakkum (van Toonbeeld Geesterhage naar De Oude Keuken).
De volgorde waarin men de route
volgt, is vrij. In de folder, maar ook
digitaal, zijn de stops te volgen,
tevens herkenbaar op straat met de
bekende vlaggen. Er is een grote
variatie te zien in schilderijen,
grafiek, houtwerk, fotografieën
enzovoort voor iedere smaak. Op
maandag 23 januari om 19.00 uur
organiseert de werkgroep van de
KunstFietsRoute een informatieavond voor aspirant-deelnemers en
andere geïnteresseerden. Hier
kunnen vragen worden gesteld,
maar het gaat vooral om het leggen

van contacten met elkaar. Locatie:
Geesterhage, Toonbeeld, Geesterduinweg 7 in Castricum.
Belangstellenden kunnen zich tot
uiterlijk 16 februari aanmelden bij de
organisatie. Op de website staan
zowel het deelnameformulier en de
voorwaarden voor deelname. Eén
van die voorwaarden is dat de
locatie waar de expositie wordt
gehouden alleen in Castricum of
Bakkum kan zijn. Een aantal aspirant-deelnemers beschikt niet over
een eigen locatie. Heeft u een
geschikte locatie die u beschikbaar
wilt stellen? Dit zou bijvoorbeeld
ook een grote tuin kunnen zijn.
Daarnaast kan er voor (nieuwe) deelnemers een ballotage volgen door
de werkgroep KFR. Ook vraagt men
de contactpersonen van de locaties
om op zondag 4 juni muziek/
gedichten ten gehore te brengen.
Dit is niet verplicht. De organisatie
roept muzikanten op om die dag te
komen spelen. Reageer zo spoedig
mogelijk via www.kunstfietsroutecastricum.nl of door een e-mail naar
kfr-castricum@outlook.com te
sturen.

