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Castricum - Het jaarlijkse timmerdorp achter de Visser ’t Hooftschool werd altijd voorzien van een materiaalwagen die 
wordt gebruikt voor het bewaren van onder andere kleding, gereedschap, knutselspullen en etensvoorraden. 
Voor één van de wagens heeft onze plaatselijke kunstschilder Hans Goedhart zes jaar geleden twee borden beschilderd 
met naam en logo van de organiserende stichting TiDoCa. Omdat er pas een tweede wagen werd aangeschaft, was 
Goedhart opnieuw bereid om belangeloos de beschildering van de door bouwmarkt Hubo gesponsorde borden voor 
zijn rekening te nemen. Afgelopen zaterdag werden die aan voorzitter Iverna Creton overhandigd, die nog even liet 
weten dat na de start van de inschrijving op 13 mei voor komende zomer alle tweehonderd plaatsen direct waren 
vergeven. Het evenement vindt dit jaar plaats van 28 augustus tot en met 1 september. Tekst en foto: Hans Boot

Nieuwe borden voor timmerdorp

Door Raimond Bos

Sinds het huidige college vorig jaar 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
werd benoemd, is nu de eerste 
kadernota van deze coalitie een feit. 
De kadernota geeft op hoofdlijnen 
aan welke beleidsdoelen men in de 
komende tijd wil realiseren. 
Het document geeft aan welke 
wettelijke taken uitgevoerd moeten 
worden, welke koers het college zelf 
wil varen en welke kosten hiermee 
zijn gemoeid. Eventuele tussentijdse 
wijzigingen in de begroting van het 
lopende jaar worden direct meege-
nomen, zodat er aan het eind van 
2023 geen grote verrassingen 
kunnen komen. 
Wethouder Roel Beems (� nanciën) 
vat het bondig samen: ,,Een docu-

ment waarin we onze ambities 
samenbrengen met een doorkijkje 
naar de komende vier tot vijf jaar. Het 
is een politiek moment, voor de frac-
ties in de raad bij uitstek een 
moment om hun eigen standpunten 
naar voren te brengen. Ik moedig ze 
dan ook graag aan om kleur te 
bekennen.’’

Castricum - Meer kosten voor toezicht en handhaving tijdens de corona-
jaren. Maar ook minder kosten aan afschrijvingen voor wegen en � ets-
paden, door een gewijzigd activabeleid. De gemeentelijke boekhouding 
is voortdurend in beweging. Waar je aan het begin van het jaar soms 
denkt dat je enkele tonnen overhoudt, kan dat halverwege het jaar 
opeens heel anders uitpakken. Vorige week presenteerde het college de 
eerste � nanciële rapportage van dit jaar aan de gemeenteraad. Grote 
verrassingen staan er niet in, de begroting voor de eerstkomende jaren is 
sluitend.

Geen grote verrassingen
in gemeente i ke fi nanci n

Begrotingsgat vanaf 2026
Voor de eerstkomende jaren ziet het 
gemeentelijke huishoudboekje er 
prima uit. In 2023 verwacht de 
wethouder 277.000 euro over te 
houden, voor 2024 en 2025 is dat 
respectievelijk 68.000 en 181.000 
euro. Daarna staat echter een forse 
min in de boeken: 2026 kent voor-
alsnog een tekort van bijna 1,7 
miljoen euro, terwijl in 2027 het 
tekort zelfs oploopt tot boven de 7,3 
miljoen euro. De oorzaak van die 
forse tekorten valt echter de 
gemeente Castricum niet aan te 
rekenen. 

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

OP ZOEK NAAR WERK

Forte heeft jou nodig! Bij Bistro ’t Schippersrijk draait 
om het complete plaatje 

Paola breidt kapsalon uit;
word jij haar nieuwe collega?

Uitgave van Regio Media Groep
Bekijk alle vacatures

Het eerste sollicitatiegesprek is over 
het algemeen bedoeld om af te 
tasten in hoeverre jij als kandidaat 
echt geïnteresseerd bent in het werk 
en om te beoordelen of je past bij 
het bedrijf. Er moet een bepaalde klik 
zijn, waardoor de nieuwsgierigheid 
van de werkgever geprikkeld wordt. 
Nu denk je misschien dat je daarom 
niet zo veel hoeft voor te bereiden. 
Dat is echter een misverstand. Als jij 

je niet voldoende verdiept hebt in 
het bedrijf, kan dat als ongeïnteres-
seerd worden opgevat.

Voorbereiding
- Noteer zorgvuldig de datum en 

tijd van het sollicitatiegesprek. 
Overtuig jezelf ervan dat je 
beschikbaar bent op het voorge-
stelde moment en neem direct 
contact op als je de afspraak liever 

Aandachtspunten voor het voeren 
van een sollicitatiegesprek

Je hebt een leuke vacature gezien die goed bij je past. Natuur-
lijk wil je graag in aanmerking komen voor de baan, dus je 
springt een gat in de lucht als je te horen krijgt dat je welkom 
bent voor een sollicitatiegesprek. Denk echter niet dat je het 
contract voor de baan bij wijze van spreken al in je zak hebt, 
want eigenlijk begint het solliciteren nu pas echt. Bereid je 
goed voor op zo’n gesprek, anders vis je misschien alsnog 
achter het net!

op een ander moment wilt 
inplannen.

- Zorg ervoor dat je weet met wie je 
het gesprek hebt. Het komt erg 
knullig over als je bij de receptie 
moet vertellen dat je een afspraak 
hebt, maar niet weet met wie 
precies. Die naam hoor je inmid-
dels te kennen!

- Bekijk vooraf goed hoe je het beste 
op de plaats van bestemming kunt 
komen en hoeveel tijd je daarvoor 
nodig hebt. Liever een half uur te 
vroeg in de buurt zijn, dan een half 
uur te laat. De resterende tijd 
gebruik je om een wandeling te 
maken.

- Doe wat research naar het bedrijf. 
Zorg er in elk geval dat je exact 
weet welke eisen gesteld worden 
aan de functie waarop jij sollici-
teert. Verdiep je ook in de missie 

en visie van het bedrijf. Welke 
parallellen zie je daarin met je 
eigen leefwijze?

- Denk na over de kleding die je 
draagt tijdens het sollicitatiege-
sprek. Je moet er in elk geval 
verzorgd uitzien. Probeer erachter 
te komen welke kledingstijl gang-
baar is bij dit bedrijf. Trek wel iets 
aan dat echt bij jou past, want je 
moet je er comfortabel in voelen.

Non-verbale communicatie
Elke organisatie is anders, dus ook de 
manier waarop een sollicitatiege-
sprek gevoerd wordt, zal elke keer 
weer anders zijn. Toch zijn er wel wat 
standaard richtlijnen te geven die 
eraan bijdragen dat jij een positieve 
indruk achterlaat. Veel sollicitanten 
realiseren zich onvoldoende dat 
vooral de non-verbale communicatie 
tijdens zo’n eerste gesprek heel 
belangrijk is. In veel gevallen zelfs 
belangrijker dan wat je precies zegt. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om 
tijdens een gesprek oogcontact te 
maken met je gesprekspartner. Net 

zo belangrijk is het om rust en zelf-
vertrouwen uit te stralen. Natuurlijk 
zal iedereen het begrijpen dat je 
nerveus bent voor zo’n gesprek, 
maar als je veel drukke handgebaren 
maakt of veel zit te bewegen in je 
stoel, scoor je geen punten. Een 
actieve houding is belangrijk. Niet 
onderuitgezakt, maar rechtop met je 
rug tegen de leuning van de stoel. 

Het gesprek zelf
Tijdens het gesprek is het voor jou 
als sollicitant zaak om zo goed 
mogelijk antwoord te geven op de 
vragen die je gesteld worden. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat je niet 
op elke vraag een antwoord weet, 
maar doe in elk geval je best om 
inhoudelijk zo goed mogelijk te 
antwoorden. Een sollicitant die 
voortdurend aangeeft iets niet te 
weten, laat doorgaans geen goede 
indruk achter. Blijf wel altijd dicht bij 
jezelf en ga zeker niet liegen. 
Leugens worden uiteindelijk meestal 
wel achterhaald en maken je voor 
altijd onbetrouwbaar.

Foto: Pixabay
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Het plezier spat er vanaf
bij de ‘Two Imaginary DJ’s’

Peugeot e-208 GT

30x ingekocht!

De stijlvolle elektrische stadsauto.

Nu extra sportief aangekleed. 

       Volumekorting

       Milieusubsidie

Peugeot e-208 GT

bekijk deals online

Maandag tweede pinksterdagElektrisch rijden? Pak je voordeel! 
Wij vertellen je alles over elektrisch rijden: van 

energie opwekken met zonnepanelen, laden en rijden.   

OPEN: van 12.00 - 17.00 uur
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DONDERDAG 25 MEI
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.15 uur pastoor Ruben Torres

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik 
Willemsen

VRIJDAG 26 MEI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.30 - 12.30 uur 
kerk open met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars

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

ZATERDAG 27 MEI
R.K. Corneliusparochie 
Limmen, 19.00 uur Taizé-
viering met Johan Olling m.m.v. 
projectkoor

ZONDAG 28 MEI
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik 
Willemsen m.m.v. Cantorij

R.K. St.-Pancratiuskerk  
09.15 uur pastoor Ruben Torres 
m.m.v. gemengd koor.

Evangeliegemeente 
Castricum (Nieuw Geester-
hage, Geesterduinweg 3), 
10.00 uur Suzanne Obdam, te 
volgen via www.egcastricum.
nl/go/livestream

Plaza achter ‘De Oude 
Keuken’ op Dijk en Duin, 10.00 
uur ds. Angelique Rijlaarsdam

Protestantse Kerk Limmen
10.00 uur ds. H. Ruitenbeek 
m.m.v. oecumenische groep, bij 
goed weer buiten

R.K. Corneliusparochie 
Limmen, 10.00 uur M. Nagte-
gaal m.m.v. Caeciliakoor

R.K. St.-Jacobus Major Akers-
loot, 09.00 uur Eucharistievie-
ring met I. Osterhaus (stille 
viering) 10.00 uur Oecumeni-
sche viering met J. Eekels + 
dominee m.m.v. Aquariuskoor

MAANDAG 29 MEI
R.K. St.-Pancratiuskerk  
09.15 uur kapelaan Jaider met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters

DINSDAG 30 MEI
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur, weekend (zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 uur) en 
feestdagen Huisartsenpost 
Beverwijk (in het Rode Kruis 
Ziekenhuis), alleen volgens tele-
fonische afspraak: (0251) 
265265. Bij contact met de post 
wordt gevraagd om uw BSN-
nummer. Zorg dat u dit paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoek-
stra, Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

Vervolg voorpaginaverhaal

Alle gemeenten in Nederland 
verkeren voor 2026 en 2027 voor-
alsnog in onzekerheid over de uitke-
ring die ze zullen krijgen vanuit het 
Rijk. Juist die uitkering is de grootste 
bron van inkomsten voor een 
gemeente, maar de regering heeft 
zich tot nu toe op het standpunt 
gesteld niet ‘over het graf’ te willen 
regeren en neemt dus een afwach-
tende houding aan. De �nanciële 
spelregels voor een gemeente 
bepalen echter dat je een bedrag pas 
mag inboeken in de begroting, als je 
er ook zeker van bent dat je het 
krijgt. 
Beems: ,,Iedereen dacht steeds dat 
het Rijk nog wel over de brug zou 
komen, maar er zijn steeds meer 
signalen dat dit niet geheel zal 
gebeuren en dat de gemeenten zelf 
oplossingen moeten bedenken voor 
de �nanciële problemen.’’ Eén van de 
oplossingen die het college nu voor-
stelt, is om dit jaar en de twee 
volgende jaren alvast jaarlijks 
750.000 euro in een spaarpotje te 
stoppen, zodat in 2026 in elk geval 
ruim twee miljoen euro beschikbaar 
is om een eventueel tekort te kunnen 
opvangen.

Plussen en minnen
Voor een aantal projecten is de 
gemeente Castricum in de komende 
periode meer geld kwijt dan vooraf 
was ingeschat. Soms heeft dat te 
maken met gestegen uitvoerings-
kosten. Zo blijkt de realisatie van een 
nieuwe EHBO-post op het strand 
118.000 euro duurder uit te vallen, 
doordat de bouwkosten sterk zijn 
gestegen. Voor de reconstructie van 
de Rijksweg in Limmen is zelfs 1,3 
miljoen euro extra in de begroting 
gezet, onder meer vanwege de 
langere uitvoeringsduur en de 
gestegen kosten, maar ook om even-
tuele onvoorziene kosten bij voor-
baat te kunnen dekken. Bij veel 
projecten kunnen de plussen en de 
minnen volgens Beems tegen elkaar 
weggestreept worden. Hij licht toe: 
,,Heb je bijvoorbeeld meer 
aanvragen voor bouwvergunningen, 
dan stijgen de kosten voor de ambte-
lijke uren om die aanvragen te 
behandelen. Maar daar staan dan 
weer hogere inkomsten uit bouw-
leges tegenover.’’

Toetsing door provincie
De provincies houden in ons land 
toezicht op de �nanciën van de 
betrokken gemeenten door de jaar-

lijks de begroting te toetsen. Die 
moet altijd sluitend zijn, maar door 
de onduidelijkheid vanuit Den Haag 
over de uitkeringen vanaf 2026 is dat 
nauwelijks te realiseren. 

Beems: In november was het stand-
punt van de provincie dat men alleen 
zou toetsen op het eerstvolgende 
jaar. Sindsdien is nog geen nieuw 
standpunt bekend. Als de begroting 
voor 2024 sluitend is, is dat mogelijk 
al voldoende om door die toetsing 
heen te komen. Intussen moeten we 
deze zomer gaan nadenken over de 
mogelijke scenario’s als het Rijk niet 
over de brug komt of als de provincie 
de toetsingscriteria strakker 
aanhoudt.’’

Tijdspad
Komende maand zal de gemeente-
raad moeten instemmen met de 
kadernota. Daarbij zullen naar 
verwachting door de diverse raads-
fracties moties worden ingediend, 
dat zijn discussiepunten waarmee de 
politieke partijen hun eigen kleur 
kunnen geven aan bepaalde beleids-
kaders. Pas in het najaar komt de 
gedetailleerde �nanciële uitwerking 
in de begroting voor 2024 aan de 
orde.

Gemeente wil komende jaren 
behoorlijk extra gaan sparen 

De kersverse ondernemers Jeroen 
en Koen hebben allebei inmiddels 
meer dan vijftien jaar ervaring in de 
autobranche en hechten veel 

waarde aan goede communicatie 
met de klanten. Ze vertellen: 
,,Iedereen kan overdag even bij ons 
naar binnen lopen en desgewenst 

ook meekijken bij reparaties. 
Mochten tijdens een APK of onder-
houdsbeurt gebreken aan het licht 
komen, dan overleggen we altijd 
met de klant over de kosten. We 
werken graag zo transparant moge-
lijk. Daarom bewaren we bij grote 
klussen ook de onderdelen die 
vervangen zijn, zodat we die aan de 
klant kunnen laten zien.’’

Bewust is ervoor gekozen om de 
volledige inrichting van de werk-
plaats, inclusief de twee bruggen, 
nieuw aan te scha�en, zodat er 
voorlopig jarenlang zorgeloos 
gewerkt kan worden. Binnen enkele 
weken verwachten Jeroen en Koen 
ook over een speciaal apparaat te 
beschikken waarmee de olie van 
een automaat gespoeld kan worden. 
Dit is een service die lang niet alle 
autobedrijven kunnen bieden. 
Verder kan men er ook terecht voor 
diverse soorten olie, koelvloeistof, 
enzovoort. ,,En wat niet op voorraad 
is, kunnen we bestellen en is 
meestal dezelfde dag nog in huis’’, 
besluiten Jeroen en Koen.

Vliegende start voor autobedrijf 
Levering & Van Leeuwen
Limmen - Op 1 maart zetten Jeroen Levering en Koen van Leeuwen de 
deuren van hun nieuwe autobedrijf voor het eerst open. Vervolgens vond 
op 13 mei de o�ciële opening plaats, met meer dan tweehonderd 
belangstellenden in de gloednieuwe werkplaats aan de Maatlat 9c. 
Daarmee maakte het autobedrijf, waar iedereen voor reparatie, onder-
houd en verkoop van alle merken auto’s welkom is, een vliegende start.

Jeroen Levering en Koen van Leeuwen. Foto: aangeleverd

Castricum - De PvdA-fractie stelt 
vragen aan het college over lage 
lastendruk en hoge welvaart in 
Castricum. Deze gemeente blijkt één 
van de meest welvarende 
gemeenten te zijn. Op de ranglijst 
van welvarende gemeenten staat 
Castricum in 2023 op de 38e plaats. 
Van ruim 500 gemeenten in Neder-
land zijn er slechts 37 waarin inwo-
ners een hoger gemiddeld inkomen 
hebben. Opmerkelijk is dat de 

Onroerende Zaakbelasting (OZB) in 
Castricum gemiddeld juist erg laag is.

De OZB (gecombineerd met rioolhef-
�ng en afvalsto�enhe�ng) is in de 
andere BUCH-gemeenten (Heiloo, 
Bergen en Uitgeest) veel hoger. In 
Castricum betalen eigenaar-bewo-
ners in 2023 gemiddeld 890 euro; in 
Bergen 1122 euro; in Heiloo 955 euro 
en in Uitgeest 1037 euro.
De PvdA vraagt aandacht voor de 

lage lastendruk in combinatie met de 
relatief hoge welvaart van inwoners 
omdat de gemeenteraad moet 
besluiten over een enorme bezuini-
ging van 360.000 euro op subsidies 
voor sport- en andere verenigingen, 
welzijnswerk, sociale projecten en op 
cultuur. 
De inkomsten van gesubsidieerde 
organisaties dreigen met een vijfde 
te dalen en dat leidt tot grote 
problemen. Zo dreigen de biblio-

theken in Akersloot en Limmen 
gesloten te moeten worden. Saam-
horigheid in de dorpskernen 
vermindert.

Het argument voor de drastische 
bezuiniging is een tekort op de 
gemeentelijke begroting voor 2024 
en later. De PvdA denkt dat veel 
welvarende inwoners van Castricum 
liever wat meer bijdragen om de 
voorzieningen op peil te houden.

Vragen over lage lastendruk en hoge welvaart

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier



woensdag 24 mei 2023

Gemeentenieuws

        Elke donderdag vergadert de gemeenteraad van Castricum in het gemeentehuis. 
Iedereen is daarbij van harte welkom. Dat kan op de publieke tribune of online via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook de agenda’s en vergaderstukken.

Raadsplein donderdag 25 mei
Op 25 mei is er Raadsplein. Dit Raadsplein bestaat uit commissievergaderingen, waar 
de politieke discussie plaatsvindt. Als een onderwerp in de commissie besproken is, 
komt het twee weken later op de agenda van de raadsvergadering, waar er over wordt 
besloten.

Inspreken
Bij de commissievergaderingen kunt u uw mening geven door in te spreken. U 
kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffi  e tot uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering. U kunt inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. 
Staat er een * achter het onderwerp, dan is inspreken niet (meer) mogelijk.

Commissies Raadzaal
19.30  21.00 Voorkeursalternatief planontwikkeling Maranathakerk
21.15  22.30  Omgevingsvisie 
22.30  23.00 Bestemmingsplan Rietorchis Pijlkruid Limmen 

Commissies Trouwzaal
19.30  21.00  Revitalisering Castricummerwerf
21.15  22.30 Programma ater en Riolering 2023 - 2026
22.30  23.00  Commissie Algemene Zaken
In de commissie algemene zaken kunnen raadsleden vragen aan het college stellen 
over de brieven die aan raad zijn verzonden en over actuele politieke onderwerpen. 
Ook kan het college mededelingen doen. 

Buitengewone raadvergadering voor het vaststellen van de 
pro  elschets voor de nieuwe burgemeester van Castricum 
op 1 juni 2023 
Vanwege het vertrek van burgemeester Mans moet Castricum op zoek naar een 
nieuwe burgemeester. De eerste stap in het vinden van een nieuwe burgemeester 
is het opstellen van een profi elschets. In de profi elschets staat wat voor burgemeester 
Castricum nodig heeft.

De profi elschets wordt door de gemeenteraad vastgesteld na een gesprek daarover 
met de commissaris van de Koning in een bijzondere raadsvergadering op donderdag 
1 juni 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Castricum.

nspreken bij de Kadernota 2024 op 1 juni 2023
De gemeenteraad van Castricum nodigt u van harte uit om uw mening te geven over 
de Kadernota 2024 op donderdagavond 1 juni aanstaande. 

De kadernota vormt de opmaat naar de begroting van 2024 en geeft richting aan 
het fi nanciële beleid van de gemeente voor de komende jaren. Voor de raad is de 
behandeling van de kadernota één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar. 
De gemeenteraad geeft in deze vergadering richting aan hoe gemeenschapsgeld 
wel en niet wordt besteed. 

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 1 juni, zodat 
de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de kader-
nota. U kunt de kadernota vinden op de website castricum.raadsinformatie.nl bij de 
vergaderstukken van 1 juni 2023. Als u uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk 
verzocht zich te melden bij de griffi  e.

De gemeenteraad behandelt de kadernota op 8 juni 2023. Moties en amendementen 
worden behandeld op 15 juni en besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 
22 juni 2023.

Contact met de raad
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich 
aanmelden als inspreker  Hiervoor kunt u terecht bij de griffi  e. Dat kan per mail via 
raadsgriffi  e@castricum.nl of telefonisch via 088 909 7094 of 088 909 7458. 

Blijf op de hoogte
ilt u op de hoogte blijven van wat er speelt in de gemeenteraad  Volg de raad dan 

op Facebook (facebook.com/RaadCastricum) en op Twitter (@RaadCastricum). 
Meer weten over de werkwijze van de raad, neemt u dan ook eens een kijkje op 
castricum.nl/raad-en-college. 

elkom bij de gemeenteraad

Banenbeurs georganiseerd 
voor Oekraïense inwoners 

Gemeentediensten gesloten 
Gemeentehuis en milieustraten 
Op 29 mei (Tweede Pinksterdag) zijn het 
gemeentehuis (inclusief balies en receptie) en 
onze milieustraten gesloten. Ook de milieu-
straten in de buurgemeenten van Castricum 
zijn die dag dicht. ij zijn op die dag alleen 
telefonisch bereikbaar. 

Afvalinzameling 
Is de vaste afvalinzameldag voor uw adres 
op deze feestdag  Dan wordt uw afvalcon-
tainer die dag niet geleegd. Check in de app 
MijnAfvalzaken of op de website: 
www.mijnafvalzaken.nl op welke dag uw 
container wel wordt geleegd. Hierover met 
ons bellen kan ook: 14 0251. 

aterdag 20 mei vond in Sportcentrum 
De Beeck in Bergen een banenbeurs 
voor Oekraïners plaats. Werkzoekende 
Oekraïners uit de gemeenten Bergen, 

itgeest, Castricum en Heiloo konden 
kennismaken met lokale en regionale 
bedrijven en uitzendbureaus. 
Burgemeester Lars Voskuil van 
gemeente Bergen opende de beurs en 
benadrukte dat hij het zo mooi vindt 
dat de Oekra ners enorm hun best 
doen om mee te draaien in de lokale 
samenleving. 

Op zoek naar een baan
Zo’n 40 Oekra ners bezochten de beurs en 
konden terecht bij stands van onder meer 
Herenbos en diverse horecabedrijven. Daar-

naast konden werkzoekenden voor informa-
tie en aanmelding terecht bij verschillende 
uitzendbureaus, zoals 
Belona4 ork en PDZ. 

De banenbeurs is een initiatief van NHN 
erkt Door en het erkgeversService-

punt in samenwerking met de gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

e willen Oekra ners actief helpen met het 
vinden van werk. Op een laagdrempelige 
manier hebben zij hier kennis gemaakt 
met verschillende werkgevers in de regio,” 
aldus Bianca Vriend, mobiliteitsadviseur 
van NHN erkt Door. 

De beurs was erg geslaagd; veel mensen 
vonden direct een baan.

Ze staan er weer: de snoeikorven
De snoeikorven staan weer op verschillende 
plekken in Castricum, Limmen en Akersloot
De komende weken kunt u in deze korven uw 
snoeiafval kwijt.

at mag u in de korven gooien: snoeiafval 
dat niet in de gft-container past, zoals takken. 

Let op  De korven zijn niet bedoeld voor grof 
snoeiafval zoals boomstammen. Dat brengt u 
naar de milieustraat.

Meer informatie over de snoeikorven vindt u 
op www.castricum.nl/afval.
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Wethouder Roel Beems (Economi-
sche Zaken): ,,De oude dorpskerk is 
het oudste monument van 
Castricum en daar moeten we zuinig 
op zijn. Ik ben blij dat we als college 

verder gaan met de plannen voor 
het verbeteren van de uitstraling van 
het Kerkplein. Dat draagt ook bij 
onze ambitie dat we het dorpshart 
van Castricum nog meer willen 

versterken en we de economische 
vitaliteit willen stimuleren.’’
Het verbeteren van de uitstraling 
van het plein rondom de oude 
dorpskerk in het dorpshart van 
Castricum houdt in dat het beeldbe-
palend aanzicht van de oude dorps-
kerk (uit de 11e eeuw) wordt 
verbonden met de rest van het dorp. 
Ook wordt de omgeving heringe-
richt zodat het Kerkplein meer uitno-
digend en gebruiksvriendelijker 
wordt.

De plannen voor het verbeteren van 
de uitstraling van het kerkplein is 
een idee van Stichting Castricum 
Monument Ons een Zorg (SCMOZ), 
ook wel bekend als Stichting Oude 
Dorpskerk. 
Ook andere partijen zijn betrokken 
zoals het Kerkbestuur en andere 
partijen. De herinrichting van het 
Kerkplein sluit ook aan bij andere 
plannen die vallen onder het project 
‘Versterking winkelgebied 
Castricum’.

Meedenken over voorlopig 
ontwerp
Het uitgangspunt voor het voorlopig 
ontwerp is dat bijvoorbeeld gekeken 
wordt naar het groen in de omge-
ving als ook dat een looproute om 
de kerk heen wordt ontwikkeld. 
Directe omwonenden, betrokkenen 
en belangenorganisaties kunnen 
meedenken over het voorlopig 
ontwerp. Verwacht wordt dat eind 
mei en/of begin juni hiervoor de 
activiteiten worden gestart.

Castricum - Het college van Castricum pakt de plannen weer op voor het 
verbeteren van de uitstraling van het Kerkplein. De plannen zijn in 2015 
na uitgebreide participatie tot stand gekomen. Vanwege corona en 
bestuurswisselingen zijn ze niet eerder uitgewerkt. Nu wordt een Voor-
lopig Ontwerp (VO) gemaakt en een voorbereidingskrediet van 50.000 
euro beschikbaar gesteld. Dit budget komt uit het programma ‘Verster-
king winkel- en verblijfsgebieden Castricum’.

College zet vaart achter plannen 
verbeteren uitstraling Kerkplein

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 24 mei 2023

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

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

Aangevraagd

Jan van Brakellaan 1 in Castricum, het maken van een poort in de schutting, 
datum ontvangst 12 mei 2023 (Z23 126664)
Middenweg 69a in Limmen, het vernieuwen en uitbreiden van de woning, 
datum ontvangst 15 mei 2023 (Z23 126978)
Rijksweg 68 in Limmen, het bouwen van twee woningen, datum ontvangst 15 mei 2023 
(Z23 126791)
Schippersweide 4 in Castricum, het wijzigen van de kozijnindeling, datum ontvangst 
15 mei 2023 (Z23 126967)
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

Marshallstraat 17 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 12 mei 
2023 (Z23 125312)
Prof. van der Scheerlaan 14 in Castricum, het bouwen van een schuur en terras en 
overkapping, verzenddatum 12 mei 2023 (Z23 117524)
Sectie E, nr. 641 (t.o. Stierop 2) in De Woude, het vervangen van bestaande 
beschoeiing, verzenddatum 12 mei 2023 (Z23 119657)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

C.F. Smeetslaan in Castricum, het wijzigen van de woningdifferentiatie bouwplan Julia, 
verzenddatum 15 mei 2023 (Z23 119673)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Kadastrale sectie C perceel 4877 (naast Amandellint 20) in Limmen, het bouwen 
van een woning, (Z23 117015)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 25 mei 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan 
een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

• Verleende evenementenvergunning sportevenement op vrijdag 16 juni en 
zaterdag 17 juni 2023, op het sportcomplex van sv Meervogels ’31, Boschweg 
17 in Akersloot, verzenddatum 13 mei 2023 (Z23 123252)

• Verleende evenementenvergunning Kids in Concert, op zaterdag 24 juni 2023, 
De Bloemen 71 in Castricum, verzenddatum 15 mei 2023 (Z23 122017)

• Verleende evenementenvergunning Jaarmarkt Limmen op 28 juni 2023, 
Kerkweg/Dusseldorperweg Limmen, verzenddatum 12 mei 2023 (Z23 119191)

• Verleende evenementenvergunning Hildes verjaardag, op zondag 18 juni 2023, 
Westerplein 6 in Castricum, verzenddatum 16 mei 2023 (Z23 123211)

• Kennisgeving incidentele festiviteit, op zaterdag 3 juni 2023 in Sportcafé de 
Lelie, Rembrandtsingel 3 in Akersloot, verzenddatum 11 mei 2023 (Z23 126659)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Inhoud
Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee vrijstaande woningen op 
het woonperceel Kapelweg 21, Limmen. De bestaande woning blijft gehandhaafd. 
Eén nieuwe woning wordt aan de Kapelweg toegevoegd en één woning aan het 
Magnolialint. De aanwezige bomenrij aan de noordkant van de kavel blijft in stand. 
Het gebied wordt begrensd door het plangebied Acacialint aan de noordzijde (in 
ontwikkeling), de Kapelweg aan de oostzijde, het Magnolialint aan de zuidzijde en de 
woningen Magnolialint 20-34 aan de westzijde. 

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 25 mei t/m woensdag 5 juli 2023 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens 
zijn de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam 
‘Ontwerp bestemmingsplan Kapelweg 21, Limmen’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPLKapelweg21-ON01. 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad van Castricum. U kunt de zienswijze sturen ter 
attentie van burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerp BP Kapelweg 21’. Voor een mondelinge zienswijze 
of vragen neemt u contact op met mw. J. Feron of mw. M. Smit via tel. 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan Kapelweg 21, Limmen 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
collecteert van 21 t/m 27 mei 2023 

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 sierkers Pastinaak naast huisnummer 27

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen
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Castricum - Pinksteren vieren we 49 
dagen na Pasen. De apostelen gaan 
dan voor het eerst naar buiten en 
spreken in allerlei talen de mensen 
toe. Pas nu zijn ze in staat overtui-
gend en duidelijk te spreken van en 
over hun geloof. En met wat voor 
overtuiging! 
Op eerste pinksterdag om 09.15 uur 
zal het gemengd koor van de St.-
Pancratiuskerk eveneens vol overtui-
ging de nieuw ingestudeerde drie-
stemmige Missa Brevis in C van de 
Engelse componist en luitist Robert 
Jones ten gehore brengen. Robert 
Jones is geboren rond 1577 en over-
leden in 1617. Er is niet zo heel veel 
bekend over het leven van deze 

componist. Hij behaalde een muziek-
diploma aan de St.-Edmund Hall, 
runde een school in Londen en publi-
ceerde vijf boeken met liederen 
begeleid door de luit, evenals een 
boek met madrigalen. 
Tevens zal het koor de volgende 
liederen ten gehore brengen: het 
Veni Creator van C. Franck en het 
Cantate Domino van d’Indy. Het koor 
is de laatste jaren kleiner geworden, 
maar wil heel graag deze traditie 
blijven voortzetten. Heeft u belang-
stelling, kom gewoon eens op 
donderdagavond meezingen. 
Er wordt gerepeteerd in de parochie-
zaal naast de St.-Pancratiuskerk vanaf 
19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Pinksteren: Eni Sancte Spiritus

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

maandag 19.30 uur
woensdag 20.00 uur

Het Geheugenspel
maandag 19.30 uur
woensdag 20.00 uur

Aller Retour
vrijdag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur

A Good Person
donderdag & vrijdag 20.00 uur

zondag 20.00 uur
maandag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Book Club: The next Chapter 
vrijdag 15.00 uur

The Quiet Girl
vrijdag 15.00 uur

zaterdag & zondag 20.00 uur
Une belle course

zondag  & maandag 15.00 uur
Super Mario Bros.

Programma 25 mei t/m 31 mei

Op het landgoed van de familie 
Deridder wordt het lijk gevonden 
van Nathalie; de destijds pas 
16-jarige dochter die 25 jaar geleden 
verdween. De lugubere vondst 
maakt een einde aan jarenlange 
onzekerheid, maar brengt ook een 
lang verborgen misdaad aan het 
licht. Wanneer familiegeheimen 
worden opgerakeld, wordt het heden 

overschaduwd door het verleden en 
zal niets meer hetzelfde zijn. Deze 
� lm is gebaseerd op het gelijkna-
mige boek van Nicci French, met 
onder meer Anna Drijver, Gert Winc-
kelmans, Louis Talpe, Maarten 
Heijmans, Martijn Hillenius, Daan 
Creyton, Vic De Wachter, Gilda De Bal, 
Ella van Remortel, Elske Stout en 
Meral Polat.

Het Geheugenspel

Onderweg naar Zuid-Spanje betrapt 
chau� eur Erika de Afrikaanse 
migrant Idy als hij uit haar vracht-
wagen glipt. Erika confronteert de 
man, maar door de situatie die 
daarop volgt, kan ze niet anders dan 
hem weer mee aan boord nemen. In 

eerste instantie zeer tegen haar zin, 
maar dan blijken de twee ondanks 
hun totaal verschillende levens veel 
met elkaar gemeen te hebben. 
Tijdens de rit naar het zuiden 
ontstaat een onverwachte 
vriendschap.

Aller Retour

AGENDA

DONDERDAG 25 MEI
Informatiebijeenkomst over oprich-
ting Herenboerderij om 20.00 uur 
(inloop 19.30 uur) in café DOK 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. 
Aanmelden via kennemerland@
herenboeren.nl. Toegang gratis. 
Info op https://kennemerland.
herenboeren.nl.

ZATERDAG 27 MEI
80’s dansfeest met Two Imaginary 
DJ’s van 20.30 tot 01.30 uur bij 
clubMariz aan de Dorpsstraat 72 in 
Castricum. Entreeprijs: 6,50 euro.

ZONDAG 28 MEI

Wandelexcursie door Landschap 
Noord-Holland van 10.00 tot 12.00 
uur in het natuurgebied Limmer 
Die. Rerserveren via www.gaat-
umee.nl. Foto: Landschap 
Noord-Holland

WOENSDAG 31 MEI
Soepcafé om 14.30 uur in de Tuin 
van kapitein Rommel schuin tegen-
over het NS-station in Castricum. 

Deelname is gratis.

EXPOSITIES
Tot eind september exposeren 
beeldhouwster Gon Bello en foto-
grafe Marja Lingsma elk laatste 
weekend van de maand nieuw 
werk. Publiek is welkom op 
zaterdag 24 en zondag 25 mei van 
11.00 tot 17.00 uur aan de Lange 
Akker 21 in Limmen.

Shawls van interieurstylist Liesbeth 
Walsarie en beelden van Gerda en 
Ciska Velzeboer zijn tot en met 28 
mei elke zondag van 13.30 tot 
16.30 uur te zien in Gemaal 1879 
aan de Fielkerweg 4 (Klein Dorre-
geest) in Akersloot. Andere data op 
afspraak. Info op www.gemaal1879.
nl.

Corrie Ruiter-Heere exposeert tot 
eind mei aquarellen in de Tuin van 
Kapitein, schuin tegenover het 
NS-station van Castricum. 
Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. 
Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

Schilderijen van Henk Pietersma uit 
Leeuwarden zijn tot 11 juni te zien 
in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 
in Castricum. Geopend op 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
en op vrijdag van 10.30 tot 12.30 
uur.

Tot 20 juni is de centrale expositie 
in Toonbeeld Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 7 in Castricum 
met een voorproe� e van wat de 
deelnemers aan de Kunst� etsroute 
op 3 en 4 juni tentoonstellen. 

Geopend dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
(vrijdag en zaterdag tot 21.00 uur).
Folders van de Kunst� etsroute zijn 
verkrijgbaar bij het Huis van Hilde, 
de Tuin van Kapitein Rommel, 
Boekhandel Laan, Toonbeeld en de 
deelnemende kunstenaars. Zie ook 
www.kunst� etsroutecastricum.nl

Angenita Hoebe exposeert tot 9 juli 
schilderijen bij Johanna’s Hof aan 
de Johannisweg 3 in Castricum.

Ryanne van der Meer exposeert tot 
eind juli schilderijen bij Chiro-
practie Castricum aan de Stati-
onsweg 19 in Castricum. Info via 
ryannevandermeer@ziggo.nl.

Schilderijen van Teska Seligmann 
zijn tot begin augustus dagelijks 
tussen 09.00 en 17.00 uur te zien In 
restaurant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum.

De expositie ‘Goed Gevonden’ van 
Oud-Castricum over de archeologi-
sche historie van Castricum en 
omstreken is tot eind augustus te 
bezichtigen in gebouw De Duyn-
kant 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. 
Tevens elk tweede weekeinde van 
de maand geopend op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

Ilona Sengers: Haar werk ontstaat 
door wat haar bezig houdt of fasci-
neert. Zij schildert een omgeving 
waarin je nog puurheid en rust kunt 
vinden en tegelijkertijd een omge-
ving waarin je als mens heel nietig 
kunt voelen en waar het leven heel 
hard kan zijn. Haar werk kunt u 
bewonderen bij stop 1 (Toonbeeld 
Geesterhage, kamer 5).

Marleen Bouma: Zij maakt foto’s en 
bewerkt deze op geheel eigen wijze. 
Zij experimenteert met vorm, struc-
tuur en/ of kleur. Haar onderwerpen 
zoekt zij momenteel vooral in ruimte 
en interieur. Door het gebruik van 
heldere kleuren, sterke beeldele-
menten en spannende uitsneden 
ontstaat een geheel eigen, soms 
mysterieuze, weergave van de werke-
lijkheid. Haar werk kunt u bewon-
deren bij stop 1 (Toonbeeld Geester-
hage, kamer 6).

Anita Kok: Zij beheerst alle schilder-
technieken maar is gespecialiseerd in 
het � jnschilderen met olieverf. Het 
meeste werk wat zij zal laten zien, is 
op de natuur geïnspireerd. De details 
van haar werk, geeft het woord � jn-
schilderen, dan ook prachtig weer. 
Haar werk kunt u bewonderen bij 
stop 7 (De Kern).

Henk Pietersma: Hij zal zijn werken 
tonen die gemaakt zijn naar aanlei-
ding van de benamingen die in de 
Bijbel aan Jezus worden gegeven. Als 
Jezus aan zijn leerlingen vraagt: ‘Wie 
zeggen de mensen dat ik ben? 
(Marcus 8:27) wil hij weten hoe er 
over hem gedacht wordt. De vraag 
die hij meteen daarna stelt, prikkelde 
hem persoonlijk: ‘Wie ben ik volgens 
jou?’ Op deze indringende vraag 
geeft Pietersma antwoord met 
behulp van zijn schilderijen. Zijn 
werk kunt u bewonderen bij stop 9 
(protestantse kerk).
Hester Timmers: Zij maakt sculpturen 
van voorwerpen die zij gevonden 

heeft op straat. Al werkend ontstaat 
betekenis. Soms is dat een associatie 
met een verhaal of een maatschap-
pelijk vraagstuk. Soms heel persoon-
lijk: een herinnering of de gedachte 
aan een persoon. Fascinerend is, hoe 
zij van gevonden voorwerpen, een 
pakkend geheel weet te maken. Haar 
werk kunt u bewonderen bij stop 11 
(Korte Cieweg 3).

De Kunst� etsroute is te volgen op 
beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. 
U kunt nu al een indruk krijgen van 
de verschillende stops op www.
kunst� etsroutecastricum.nl/stops en 
bij de centrale expositie in Toonbeeld 
Geesterhage, die tot en met 20 juni 
te zien is. De folders zijn inmiddels 
verspreid en te vinden op de 
bekende adressen (waaronder Toon-
beeld). Op de website kunt u de kaart 
downloaden. Dit jaar zijn er ook weer 
drie Google Maps-routes die de hele 
Kunst� etsroute bestrijken. Die kunt u 
opslaan op uw smartphone voor uw 
navigatie. U kunt al deze kaarten op 
https://kunst� etsroutecastricum.nl/
kaart terugvinden. Helemaal nieuw 
dit jaar is de interactieve kaart; Als u 
de QR-code met uw smartphone 
scant, kunt u een interactieve kaart 
raadplegen van de Kunst� etsroute.

nstfi etsro te astric m in icht
Castricum - Op 3 en 4 juni zullen allerlei kunstenaars hun kunst tentoon-
stellen op vijfentwintig verschillende locaties. Ook dit jaar nemen aan de 
Kunst� etsroute weer nieuwe kunstenaars deel. Wij stellen hen graag aan 
u voor.

Sculpturen van Hester Timmers. 
Foto: aangeleverd

Scan de QR-code om de interactieve 
kaart te raadplegen. 
Afbeelding: aangeleverd

Bewerkte foto’s van Marleen Bouma. 
Foto: aangeleverd
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Karin De Kremer van Lotus Coaching. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Heb jij AD(H)D-achtige 
klachten? Ben je druk in je hoofd en 
kun je slecht ontspanning vinden? 
Of moet jij heel veel, blijf je maar 
doorwerken en vind je het moeilijk 
om ‘nee’ te zeggen? Vind je het 
lastig om te voelen of voel je juist te 
veel (hoog-sensitiviteit)? Ben je vaak 
moe, ervaar je veel onrust, of weet 

je niet goed waar jouw kracht ligt?

Karin De Kremer van Lotus 
Coaching helpt je de juiste balans te 
vinden, zodat je weer controle krijgt 
over jouw eigen energieniveau. Een 
juiste balans zorgt voor meer zelf-
vertrouwen, beter aangeven van 
jouw grenzen, lekker in je vel zitten, 
doen wat bij jou past, het volgen 
van je eigen pad en nieuwe, frisse 
levensenergie. Karin: ,,Mijn werk-
wijze bestaat uit een combinatie 
van systemisch werk (o.a. familie-
opstellingen en organisatie-opstel-
lingen), intuïtie, NLP (Neuro Linguïs-
tisch Programmeren) en de verbin-
ding tussen hoofd, hart en buik. 
Meer informatie over mijn werk-
wijze is op 
www.waargajijvanstralen.nl te 
vinden.’’

Tijdens de openingsmaanden mei 
en juni krijg je bij een eerste coach-
gesprek Karins boek ‘Waar ga jij van 
stralen?’ t.w.v. € 19,95 cadeau, zie 
advertentie elders in deze krant. 
Maak een afspraak via 
info@waargajijvanstralen.nl.

Boek cadeau bij 1e coachgesprek!

Castricum - Energiecoaches horen 
steeds meer woeste verhalen over de 
prijzen van bijvoorbeeld zonnepa-
nelen. Hans Gaillard: ,,Eenzelfde soort 
zonnepanelen wordt aangeboden 
voor prijzen die variëren van 3.500 
tot wel 5.000 euro en met warmte-
pompen is het nog gortiger. De 
prijzen lopen daar uiteen van 5.000 
tot 12.000 euro. Ons advies is dan 
ook om meerdere o�ertes aan te 
vragen, keurmerken te bekijken en 
referenties te lezen.’’
Dan nog blijft de vraag of het bedrag 

dat gevraagd wordt realistisch is. 
Duurzaam Bouwloket laat weten: 
,,Bewoners kunnen hun o�ertes door 
ons laten controleren. Wij houden 
een database bij waarin we alle 
prijzen vermelden die we op o�ertes 
tegenkomen. Zo kunnen we een 
realistische inschatting maken 
wanneer en hoeveel een prijsstijging 
marktconform is.’’ Kortom: bespreek 
de o�ertes eerst met de energie-
coach van CALorie (www.calori-
eenergie.nl) en komen jullie er samen 
niet uit, leg de o�ertes dan voor aan 
het Duurzaam Bouwloket (www.
duurzaambouwloket.nl / 072 
7433956).

De jaarlijkse ledendag van CALorie is 
op zaterdag 3 juni van 13.30 tot 
16.00 uur op het terrein van restau-
rant De Oude Keuken. De NUNA 
Phoenix zonneauto is dan te bezich-
tigen en u kunt er vragen over 
stellen. 
Het eerste CALorie-spreekuur in de 
bibliotheek voor alle vragen over 
verduurzaming is op 27 juni van 
10.00 tot 12.00 uur.

Energietip: vergelijk prijzen van 
zonnepanelen en warmtepompen

Energiecoach Hans Gaillard.
Foto: aangeleverd

,,Vorig jaar zijn wij gestart als 
nieuwe locatie voor de KFR en dat 
beviel goed’’, zegt cultuurcoördi-
nator Mieke Rozing. Vooral het 
aanbieden van activiteiten voor de 
jeugd was zo leuk. Daarom zocht zij 
dit jaar de samenwerking met 
Paulien Hakkert om nog meer te 
organiseren voor de jeugd. Beiden 
zijn groepsleerkracht en vakdocent 
beeldende vorming en hebben 
daarom een groot hart voor cultuur-
educatie. Ook de biljarters willen 
graag jongeren de kans geven om 
kennis te maken met het poolen en 
biljarten. Dankzij een mooie spon-
soring van de Rabobank kunnen de 
workshops gratis worden aange-
boden voor de jeugd.

Exposanten
Op beide dagen zie je het werk van 
de volgende kunstenaars: Annet 
Sijm. Zij schildert met olieverf en 
mixed media op grote doeken en 
werkt voornamelijk intuïtief. Annet 
deelt de zaal met Florence Eijck. Zij 
maakt en ontwerpt sieraden van 
(half )edelstenen en zilver. Deze 
sieraden zijn uniek en elk ontwerp 
wordt slechts één keer gebruikt. 
Florence reist graag en gaat dan 
altijd op zoek naar mooie stenen 
voor haar sieraden.

In de tweede zaal staat keramiek 
van Paulien Hakkert, zij werkt 
meestal in series. Bekijk haar fantas-
tische ‘trekpoppen’ die zo grappig 
zijn of de kleine ‘themavazen’ en de 
serie grote vazen. In deze zaal is ook 
het werk te zien van de schilders 
van het populaire inloopatelier van 
Mieke Rozing. De ene exposant 
schildert een paar jaar en de ander 
maakt zijn/haar eerste olieverfschil-
derij en nog weer anderen werken 
al in opdracht. Wat iedereen 
gemeen heeft is dat zij hier plezier 
en energie van krijgen. Op zaterdag 
en zondag is er van 11.00 tot 14.00 
uur een demo van deze schilders-
groep. Demo’s van de biljarters/
poolers vinden de gehele dag 

(11.00 - 17.00 uur) plaats.

Programma workshops
De gratis workshops voor de jeugd 
(4-18 jaar) op zaterdag 3 en zondag 
4 juni zijn:
· 11.30 - 12.30 uur tie & dye met 
T-shirts
· 13.30 - 14.30 uur sprookjes�guren 
van klei en natuurlijke materialen
· 15.30 - 16.30 uur schilderen van 
dieren op doek

Aanmelden kan in het buurthuis op 
zaterdag 3 en zondag 4 juni vanaf 
10.00 uur.

Muziek
Op zondag vanaf 13.30 uur kun je 
genieten van de pop-/rockmuziek 
van Judith Schram met haar vaste 
gitarist Serge Walvoort vanaf 13.30 
uur. Zij spelen nummers van Fleet-
wood Mac, ABBA en nog veel meer 
lekkere muziek. Op beide dagen is 
de bar open.

Castricum - Ook dit jaar wil het Buurtcentrum tijdens de Kunst�etsroute 
(KFR) uitpakken voor jong en oud. Op zaterdag 3 en zondag 4 juni van 
11.00 tot 17.00 uur kun je genieten van het werk van verschillende expo-
santen, horeca en op zondag live muziek. Daarnaast kan de jeugd op 
zaterdag en zondag gratis meedoen aan workshops kunst, poolen en 
biljarten, maar ook geven de schilders en biljarters demonstraties.

nstfietsro te sto   orksho s 
en demo’s bij Buurt- & Biljartcentrum

Sfeerimpressie van de vorige editie van de Kunst�etsroute bij het Buurt- en Biljartcentrum Castricum. Foto: aangeleverd

Afbeelding: aangeleverd

Groot en opvallend zijn de huidige 
trends op het gebied van zonne-
brillen. Ook qua kleuren valt er heel 
wat te kiezen. Een zonnebrilglas 
hoeft tegenwoordig allang niet meer 
standaard bruin of grijs te zijn. 
Dankzij de vele kleuren kun je de 
zonnebril perfect laten aansluiten op 
je out�t. Ook een spiegelcoating is 

mogelijk: jouw zonnebril met 
bijvoorbeeld een zilveren, gouden of 
zelfs met een  roze spiegellaag! Een 
ware hit in de Mediterrane landen, 
maar ook in Nederland inmiddels 
steeds populairder. Zo heb je net iets 
meer dan de standaard zonnebril. 
Maar het belangrijkste blijft natuur-
lijk dat de zonnebril je ooglens en 

netvlies goed beschermt. Juist 
daarom koop je een nieuwe zonne-
bril bij Bossinade. Kies je voor gepo-
lariseerde glazen, dan neem je ook 
nog eens die hinderlijke schittering 
van wateroppervlakten of van het 
wegdek weg. Dat maakt het kijken 
een stuk comfortabeler! Tijdens de 
Zonnebrilweken geeft Bossinade 
10% korting op alle zonnebrillen en 
krijg je bovendien de basisglazen op 
sterkte cadeau! Kies je voor een 
ander type glazen, dan betaal je 
alleen de meerprijs daarvoor, de prijs 
van de basisglazen wordt dan in 
mindering gebracht. Kijk op www.
bossinade.nl voor meer informatie.

Castricum - De zonnige lentedagen zetten nu echt goed door en dat bete-
kent dat we onze ogen weer goed moeten beschermen tegen de schade-
lijke uv-straling. Bossinade Optiek aan de Torenstraat 30 heeft ruim vier-
honderd verschillende zonnebrillen op voorraad, van eenvoudig stan-
daardmodel tot de meest trendy ontwerpen. Tijdens de Zonnebrilweken 
(tot en met 10 juni) pro�teer je van extra voordeel bij aanschaf van een 
nieuwe zonnebril.

Bossinade optiek: Je ogen goed beschermen 
tegen de zon is tot 10 juni extra voordelig

Bossinade Optiek heeft ruim vierhonderd zonnebrillen op voorraad. 
Foto: aangeleverd
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57 12 30 5  48 9  16 67

51 40 62 70 54 26  46 24

41 22 1 4 14  

27 59 35 31 36 16 50 33 43 65 21

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 Jeruzalem  4 opera van Puccini  7 lichte bedwelming  
10 tuingerei  12 kelner  14 dopheide  16 duinvallei  18 elk  20 mid-
delbaar technisch onderwijs  21 aardkundige  24 profeet  25 inhoud-
smaat  27 overvloedig  29 selenium  30 concurrentie  34 adellijke 
vrouw  36 bijwoord  38 onderofficier  39 water in Utrecht  40 onheils-
godin  41 Buitengewoon Onderwijs  42 streep op de huid  45 prul  48 
scherpzinnig  51 ad interim  53 myth. figuur  54 spil  55 stremsel  57 
onderbreking  59 ivoor  60 buit  62 muurholte  63 ooievaar  65 opi-
niepeilingsinstituut  67 loopvogel  68 natie  69 verzoek  70 gierigaard.

Verticaal: 1 ingetogen  2 staat in Amerika  3 Ned. voetbalclub  4 te 
koop  5 beslist  6 als onder  7 soort hert  8 regelmaat  9 ernstig  11 
spinsel  13 jong dier  15 commerciële tv-zender  16 levenloos  17 
inkomen  19 priem  22 gebeurtenis  23 zeer vrolijk  26 vreemde munt  
28 nauw  30 oorspronkelijk bewoner van Nieuw-Zeeland  31 leefregel  
32 godin v.d. vrede  33 tanden en kiezen  35 bedorven  37 klooster-
zuster  42 operatiemes  43 dochter van Cadmus  44 staat in Amerika  
46 erfelijk materiaal  47 conversatie  49 salonheld  50 Nijlreiger  52 
Europeaan  54 Engels bier  56 pl. in Duitsland  57 sneu  58 schoolbe-
nodigdheid  59 wild zwijn  61 of iets dergelijks  64 in opdracht van  66 
Oude Verbond  67 landbouwwerktuig.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67

68 69 70

We kunnen weer 
volop van de zon 
genieten en daar 
hoort natuurlijk 

een mooie 
zomerse out�t bij!
Casa Ibiza aan de Dorpsstraat 39 
is dé plek om geweldige Ibiza-
jurken en zwierige Ibiza-rokken 
te vinden, maar ook comfortabel 
zittende broeken, leuke tops, 
vrolijke blouses en nog veel meer! 

Onder de inzenders van de juiste 
oplossing van onze puzzel mogen 
we deze week een cadeaubon ter 
waarde van 20 euro van Casa Ibiza 
verloten!

Mail de oplossing voor 
maandag 29 mei naar
puzzel@castricummer.nl

Door Henk de Reus

Magisch
De liefde voor muziek ontstond bij 
Richard al op jonge leeftijd. ,,Als kind 
van acht werd ik al gegrepen door de 
muziek van ABBA. Het a van hun 
platen op een pick-up vond ik iets 
bijzonders. De ronddraaiende vinyl-
schijf waarbij je het geluid met een 
naald uit de groeven toverde vond ik 
zo magisch. Van m’n zakgeld kocht ik 
m’n eerste singeltjes. Het werden er 
steeds meer.’’

Klik
Sander vertelt hoe hij en Richard met 
elkaar in contact kwamen: ,,We zagen 

elkaar regelmatig als we onze 
kinderen naar de basisschool 
brachten maar we kenden elkaars 
interesses toen nog niet.’’ Richard – 
een geboren Bakkummer – : 
,,Doordat de kinderen vriendjes 
werden kwamen we nader met 
elkaar in contact en ontdekten we 
dat we beiden een passie voor vinyl 
en muziek uit de jaren 80 hebben. 
We bleken alle twee, zonder dat we 
het van elkaar wisten, naar de 
concerten van dezelfde bands te 
gaan. Er was al gauw een klik tussen 
ons en we besloten om de muziek 
waarvan we beiden fan zijn als DJ’s 
uit te dragen. Een naam was snel 
gevonden. Het werd de Two Imagi-

nairy DJ’s, wat een knipoog is naar 
een van de nummers van de band 
‘The Cure’.’’

Vinyl
Als het woord ‘vinyl’ valt, beginnen 
de ogen van Richard te glinsteren. ,,Ik 
ben helemaal fan van vinyl. Ik vind 
een vinylplaat al gaaf om te zien. Ook 
de hoesjes hebben iets speciaals 
voor mij. De muziek van vinyl klinkt 
minder afgevlakt dan die van Spotify 
of van een cd. En.. niet te vergeten, 
een vinylplaat heeft ook nog eens 
een B-kant. Sander en ik zijn er 
verslaafd aan geraakt. Vinyl is kwets-
baar en er kwam wel eens een kras 
op de plaat, bijvoorbeeld als je een 

biertje op had en per ongeluk tegen 
de draaitafel stootte. De kras herin-
nert je jaren later nog aan het 
moment dat deze ontstond.’’

Jaren-80-muziek
De twee midlife DJ’s hebben zich 
helemaal gefocust op de jaren-
80-muziek. Sander: ,,Het is de beste 
muziek die er ooit gemaakt is. Ze is 
creatief, origineel en kent vele stijlen, 
zoals punk, new wave, rock, ska, 
hiphop en new romantics. Popar-
tiesten kleedden zich toen in vele 
creaties, vaak excentriek. Ik ben met 
de muziek opgegroeid en luisterde 
toen veel naar de Top 40.’’ Richard 
vult aan: ,,De baslijnen en de melan-
cholie spreken ons erg aan. De 
muziek was in die tijd een re�ectie 
op de samenleving. We gaan heel 
wat platenbeurzen af op zoek naar 
juweeltjes uit de jaren 80.’’

Start als DJ
In 2018 waagden Richard en Sander 
zich voor het eerst achter de draai-
tafel. Zo traden ze een paar maal op 
in de toenmalige Bakkerij. Het werd 
een groot succes. Helaas legde 
corona hun hobby twee jaar stil. 
Omdat De Bakkerij er niet meer is en 

er geen ander podium in Castricum is 
waar ze hun muziek kunnen draaien 
weken ze uit naar de regio. Richard: 
,,Als Castricummers willen we ons 
gezicht ook graag in het dorp laten 
zien. Dit gaat binnenkort gebeuren’’, 
verklapt hij.

clubMariz
Op zaterdag 27 mei draaien Richard 
en Sander jaren-80-muziek in de 
kleine danszaal van clubMariz. Terwijl 
Sander dit vertelt, straalt de trots van 
zijn gezicht af. ,,We hebben er nu al 
ontzettend veel zin in.’’ Wat mogen 
bezoekers verwachten? Richard: ,,Van 
alles uit de jaren 80: U2, Prince, Doe 
Maar, Madness, Nena, The Cure, 
Queen en vooral veel ‘O ja’-muziek. 
Dit is muziek die je al weer was 
vergeten en ineens weer herinne-
ringen bij je oproept. Je kunt muziek-
nummers aanvragen en er kan 
gedanst, gesprongen en worden 
meegezongen. Kortom: een mooi 
moment om eens heerlijk uit je dak 
te gaan.”

Het jaren-80-feest begint om 20.30 
en duurt tot 01.30 uur. De entree 
bedraagt € 6,50 per persoon. Maar 
dan heb je ook wat!

Castricum - Richard Heideman (52) werkt bij het Nationaal Ballet, Sander Steggink (50) in een boekhandel. 
Samen hebben ze een passie voor muziek uit de jaren 80. In 2018 besloten ze deze passie uit te dragen als ‘The 
Two imaginary DJ’s’. Ze draaien alleen muziek op vinyl, want dit heeft in hun beleving iets magisch.

Het plezier spat er vanaf bij de ‘Two Imaginary DJ’s’

Sander en Richard leven zich uit achter de draaitafel. Foto’s: Henk de Reus

Er kan onder andere gedanst worden op muziek van U2 en de band ‘Doe Maar’. 
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Castricum - Donderdagochtend 
heeft West Ham United, de tegen-
stander van AZ in de halve �nale van 
de Conference League, een geheime 
training afgewerkt op het terrein van 
Vitesse ’22. Het verzoek kwam drie 
weken eerder bij het bestuur binnen 
en men wilde hier graag aan 
meewerken. Vooraf kwam een kleine 
Britse delegatie kijken naar de 
geschiktheid van het terrein.
Donderdag reed de spelersbus van 
de Britten om 11.00 uur De Puikman. 

De spelers werkten op veld A een 
training af met enkele oefeningen. 
Na a�oop spraken Gert Stoppels en 
Arjan de Zeeuw met hoofdtrainer 
David Moyes en assistent-trainer 
Kevin Nolan. Arjan kende beiden nog 
uit de periode dat hij zelf in Engeland 
voetbalde. Ze waren zeer content 
met de gastvrijheid van Vitesse ‘22. 
Voor Vitesse ’22 een leuke ervaring, 
waarbij men het wel jammer vond 
dat alles geheim moest blijven tot na 
het vertrek van de ploeg.

West Ham United traint in 
het geheim bij Vitesse ‘22

Van links naar rechts: Gert Stoppels, David Moyes, Arjan de Zeeuw en Kevin Nolan. 
Foto: Vitesse ‘22

Het levensverhaal gaat over Jan Buur, 
die opgroeide op de Sluisbuurt. De 
eerste jaren van zijn jeugd speelden 
zich midden in de oorlog af. Na de 
oorlog beleefde Jan vele avonturen 
op de Sluisbuurt en we lezen mooie 
verhalen over het werk van Jan als 
tuinder en vertegenwoordiger, maar 
ook over zijn vrijwilligerswerk.
Welke Akersloter heeft niet met open 
mond in zijn stoel gelegen? Afge-
lopen september bereikte Sjaak 
Kaandorp het 50-jarig jubileum als 
tandarts in het dorp. Reden voor een 
interview met Sjaak in ‘De Groene 
Valck’.

Op 1 maart 2023 is het 75 jaar 
geleden dat Bertus Hoogland zijn 
slagerij opende aan de Julianaweg. 
Al 75 jaar is de slagerij gevestigd in 
hetzelfde pand en inmiddels is de 
derde generatie Hoogland hier als 
keurslager actief. Dit jubileum is een 
mooi moment om een duik te nemen 
in de historie van dit familiebedrijf.

Uitwisseling Akersloot-Ertvelde: de 
opkomst en ondergang van een 
vriendschapsband. In augustus 2022 
hebben twee leden van de redactie 
een kort bezoek gebracht aan de 
gemeente Ertvelde. Op het terras van 
café ‘Het Oude Gemeentehuis’ en 
café ‘De Oude Kroon’ hebben zij 
Ertveldenaren geïnterviewd die zich 
hun bezoek aan Akersloot nog 
wisten te herinneren. Daarnaast is 
gesproken met een heel scala aan 
Akersloters, die nog herinneringen 
hadden aan deze tijd in de zeven-
tiger jaren.

Aan de rand van het Alkmaarder-
meer hebben lange tijd vier opval-
lende hoge schoorstenen gestaan. In 
een artikel kunt u lezen waarom de 
kalkovens juist op deze plek in Akers-
loot zijn gebouwd, hoe ze eruit-
zagen, welke werkzaamheden er 
werden verricht en waarom ze uitein-
delijk zijn verdwenen.
In de periode vanaf de vijftiger jaren 

tot heden is veel veranderd op de 
Pontweg-Noord (vanaf de Schouw 
naar de Julianaweg). Door middel 
van foto’s worden deze verande-
ringen duidelijk zichtbaar. Maar ook 
is er nog veel herkenbaars te zien.

Het jaarboek eindigt met de kroniek. 
Daarin is op een rij gezet wat er in 
2022 in Akersloot is gepasseerd. Het 
jaarboek wordt bij alle leden thuisbe-
zorgd. Het is ook los verkrijgbaar bij 
Novy Velzeboer aan de Julianaweg 
40.

Akersloot - Het jaarboek ‘De Groene Valck’ van de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot is verschenen. Kort samengevat: super dik met leuke, 
gevarieerde verhalen en boordevol foto’s, waarvan vele in kleur. Kortom: 
heerlijk lees- en kijkplezier in de Akersloter historie met zeven prachtige 
verhalen.

Kleurrijk jaarboek 2023 van 
Historische Vereniging Oud-Akersloot

Slager Bertus Hoogland op de 
transport�ets. Foto: Historische 
Vereniging Oud-Akersloot

Castricum - De Zeeboten- en Strand-
visvereniging De Salamander bestaat 
vijftig jaar en dat gaat op 27 mei 
gevierd worden. Ter gelegenheid van 
dit jubileum nodigt het bestuur 
belangstellenden uit om bij dit feest 
aanwezig te zijn en kennis te maken 
met de visvereniging onder het 
genot van een drankje en een hapje 
en uiteraard de verhalen van de 
vissers. Iedereen is van harte welkom 

op zaterdag 27 mei van 15.00 tot 
17.00 uur op sportpark Wouterland 
aan de Van Haerlemlaan 31a in 
Bakkum. Op het plein voor het club-
huis van De Salamander staan wat 
bootjes van de leden, er is een zeil-
maker met een kraam en er wordt vis 
gerookt. Dit alles zal muzikaal 
worden opgeluisterd door het 
Folksong- en Shantykoor De Skulpers 
(inclusief de zingende vissers).

De Salamander viert feest 
vanwege gouden jubileum

De strandviskampioenen van het seizoen 2022/2023 na hun huldiging. 
Foto: aangeleverd

Dat moet natuurlijk gevierd worden 
op een speciale manier. Dat gebeurt 
dan ook tijdens de tuininspiratie-
dagen in het weekend van 8, 9 en 10 
juni aanstaande. Tijdens die dagen 
zijn er heel toepasselijk 50 thema’s in 
het groen te zien van plant- en 
boomsoorten. Zo zijn er verschil-
lende productpresentaties en zijn er 
meerdere tuinkamers gecreëerd met 

onder andere onderstaande thema’s: 
Duintuin, Oosterse tuin, pluktuin / 
fruittuin, vergeten vaste planten, 
daktuin, prairietuin, een presentatie 
meerstammige bomen en mediter-
rane bomen en planten. Voor iedere 
tuin, smaak, huis en ook gezinssitu-
atie volop inspiratie dus. Op het 
terrein van 10.000 m2 staat een grote 
voorraad tuinplanten, zodat u uw 

groene tuinplannen direct in uw 
eigen tuin in de praktijk kunt 
brengen. Zoals altijd staat het hele 
team klaar om vragen te beant-
woorden en advies te geven.
Op deze dagen is Loef geopend 
vanaf 8 uur ‘s morgens tot 5 uur ‘s 
middags. Indien mogelijk graag op 
de �ets komen in verband met de 
beperkte parkeerruimte. Uw groene 
aankoop kan in de week na de tuin-
inspiratie dagen eventueel bij u thuis 
worden afgeleverd met de eigen 
bezorgdienst. https://www.tuinplan-
tencentrumloef.nl/. Rijksweg 255, 
Velserbroek.

50 Jaar tuinplantencentrum Loef
Velserbroek - Tuinplantencentrum Loef bestaat al ruim 50 jaar. Dat wil 
dus zeggen 50 jaar een bron van inspiratie, service, uitstekende kwaliteit, 
ruime voorraden en deskundig advies aan hoveniersbedrijven en parti-
culieren. En dat alles in een gezellige, no nonsens sfeer met heel veel 
persoonlijke aandacht voor hun klanten.

Ben Crezee in een van de inspirerende tuinopstellingen. Foto: Jeroen van Duijn

Omdat samen wandelen gezelliger is, 
verzorgt Stichting Gezond Natuur 
Wandelen op steeds meer plekken 
wekelijkse wandelingen van een uur 
in een rustig tempo. Vaste tijd, vast 
vertrekpunt en nog gratis ook. Wie 
aanhaakt beleeft de lente met 
andere ogen. Juist doordat u met een 
groep bent, ziet u meer. En na a�oop 
kunt u uw belevenissen delen tijdens 
een gezellig kopje ko�e of thee. 
,,Gezelligheid is het gezondste van 
onze wandelingen’’, aldus de wandel-
begeleiders van Stichting Gezond 
Natuur Wandelen. 
Aanmelden is niet nodig. Op tal van 
plaatsen in Noord-Holland kunt u 

meewandelen in een rustig tempo. 
Ook in Castricum, waar bewoners 
samen op pad gaan om het groen in 
de buurt én elkaar beter te leren 
kennen. 
Kijk op www.gezondnatuurwan-
delen.nl/wandelen/vind-een-wande-
ling voor een wandeling bij u in de 
buurt. En lijkt het u leuk om zelf een 
wandelgroep in Castricum te bege-
leiden? Neem dan contact op via de 
website. De gratis wandelingen van 
Gezond Natuur Wandelen in Noord-
Holland worden mede mogelijk 
gemaakt door het Oranje Fonds, 
Brentano’s Steun des Ouderdoms en 
de provincie Noord-Holland.

De mooiste lentewandelingen 
beleef je samen in eigen regio
Castricum - Stichting Gezond Natuur Wandelen brengt buurtgenoten 
samen met een wekelijks uurtje wandelen door het groen. Ook in Noord-
Holland, waar de natuur zich juist nú van haar mooiste kant laat zien.
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Door Nico Adrichem, Meervogels ‘31

Toen in colonne naar Egmond aan 
den Hoef om de strijd aan te binden 
met de plaatselijke trots Zeevogels. 
Onder redelijke veldomstandigheden 
en prachtig weer werd een nek-aan-
nek met Koedijk gespeeld, maar 
eigenlijk was het devies gewoon: 
winnen. Een zeer gebrand Meervo-
gels liet meteen zien met welke 
bedoelingen zij naar de Hoef waren 
gereden. Vanaf minuut 1 dirigeerden 
zij het spel en meteen dienden zich 
al kansen aan. Helaas stond het vizier 
nog niet op scherp en wist de Zeevo-
gels-goalie nog te pareren. Dat deed 
onze doelman Cas Hoogland ook 
nog op 0-0, maar daarna was het 
over met de dadendrang van de 
witzwarten. Op een half uur wist Tom 
Adrichem met een ziedende vrije 
trap de 0-1 op het bord te krijgen en 
binnen een paar minuten werd 
Zeevogels overrompeld. Pas even 
voor rust bolde het net weer bij 
Zeevogels, toen Jens Verduijn de 
trekker overhaalde na een prachtige 
assist van spits Adrichem.

 Dat gaf de Akersloters een heerlijk 
gevoel zo vlak voor de rust en zo 

kwamen ze ook de kleedkamer weer 
uit. Uitblinker Jelle van der Eng miste 
nog de kans op 0-3, maar al snel was 
de beslissende goal toch gemaakt: 
Lex Broertjes rondde goed werk van 
Jens Verduijn af. Het spitsenkoppel 
Adrichem - Broertjes kon meteen 
plaats maken voor een gelegen-
heidskoppel voorin, maar dat gaf ook 
meteen resultaat. Good old Erwin 
Krom maakte de 0-4 en het wachten 
op het laatste �uitsignaal kon 
beginnen. Dit duurde nog een half 
uur, maar de overwinning kwam niet 
meer in gevaar: de laatste lijn van 
Meervogels stond prima, gaf geen 
krimp en dat gaf vertrouwen aan de 
anderen. De uitstekend leidende 
referee �oot na circa 95 minuten af 
en alles wat geelzwart was deed mee 
in de feestvreugde. Na een paar bier-
tjes bij gastheer Zeevogels weer naar 
Akersloot om het feest daar verder te 
vieren.
Mannen, nogmaals gefeliciteerd met 
dit dik verdiende kampioenschap. 
Het is jullie na al die jaren achtervol-
ging niet komen aanwaaien. Er is met 
de staf, met trainer-coach Wouter 
Blokdijk aan het roer, hard gewerkt 
en de beloning is daar: eindelijk 
tweedeklasser! Gefeliciteerd!

Meervogels beloont 
zichzelf op laatste speeldag
Akersloot - Het ideale scenario van twee kampioenen (1 en 2) werd ’s 
morgens al snel de grond ingeboord, doordat ons tweede de laatste stap 
bij VIOS W 2 niet kon zetten. Concurrent KFC 2 maakte ook geen fout, dus 
een tweede plaats in de reserve 1e klasse was hun deel. Kunnen zij zich 
nog opladen voor de nacompetitie? Het zou een mentaal kunststukje van 
de bovenste plank zijn…

Meervogels ’31 eindelijk kampioen. Foto: aangeleverd

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Bij Vitesse was Jasper Rutgers weer 
terug van een blessure, waardoor Ron 
Sche�er kon doorschuiven naar het 
middenveld. Van het verwachte 
krachtsverschil gezien de posities op 
de ranglijst was in de 1e helft niet veel 
te zien. Beide ploegen kwamen ook 
nauwelijks aan goede combinaties 
door zowel onzorgvuldigheid als veel 

balverlies. De eerste echte kans was in 
de 25e minuut zelfs voor SDZ toen een 
van de aanvallers een verdediger 
uitkapte en de bal in de verre linkerbe-
nedenhoek leek binnen te gaan 
schieten. Via de binnenkant van de 
paal caramboleerde die bal echter 
precies in de handen van keeper Tom 
Laan. Niet veel later was het zelfs bijna 
0-2 toen een SDZ-er bijna pro�teerde 
van een misverstand tussen Milo 

Cremers en de uitgelopen Tom Laan. 
De eerste en enige kans voor de thuis-
ploeg viel na een half uur spelen toen 
een prima voorzet van Rik Beentjes nét 
gemist werd door de vrij voor doel 
staande Max Lodewijks.
Na rust drong Vitesse wel wat meer 
aan, maar het duurde een kwartier 
voordat er wat meer opwinding te 
beleven viel. Eerst leek de ingevallen 
Luuk ten Broek te gaan scoren in de 
59e minuut toen de keeper van SDZ 
onder een voorzet van rechts door 
ging, maar meer dan een corner 
leverde dat niet op. Niet veel later werd 
de door het midden met de bal opruk-
kende Joris Veldt �naal onderuit 
gescho�eld. De veroorzaker kon 
meteen met rood vertrekken en Veldt 
moest zwaar geblesseerd het veld 
verlaten. De daaruit voortvloeiende 
vrije trap op zo’n 25 meter midden voor 

doel werd door Max Lodewijks kiezel-
hard in de bovenhoek geknald: 1-0. 
Ook daarna bleef de ploeg van Thijs 
Sluijter strijden voor het gewenst 
puntje. Omdat zijn mannen ook feller 
waren werden vele duels in hun voor-
deel beslist. Maar echt gevaarlijk 
worden lukte niet. Daar hadden ze een 
knullige actie van keeper Tom Laan 
voor nodig.

Hij probeerde in de 70e minuut na een 
terugspeelbal een op hem doorge-
lopen aanvaller simpel uit te spelen, 
echter verspeelde hij de bal en raakte 
de tegenstander, die uiteraard graag 
naar de grond ging. Naast een gele 
kaart dus ook een penalty voor de 
bezoekers. Die werd onberispelijk 
binnengeschoten, waardoor SDZ 
alsnog op 1-1 kwam. Vitesse moest dus 
écht op zoek naar een winnende tre�er 

en dus werd Milo Cremers naar de punt 
van de aanval gedirigeerd. In de 84e 
minuut was hij ook bijna succesvol, 
maar een voorzet op hem was net iets 
hoog om voldoende kracht en richting 
te kunnen meegeven. Nog geen paar 
minuten later kopte hij uit een voorzet 
van links de bal terug voor de voeten 
van Max Lodewijks, die meteen vol 
uithaalde. 2-1.

Tweede pinksterdag gaat Vitesse op 
bezoek bij AFC ’34; beide ploegen zijn 
samen met Hoofddorp in een span-
nende strijd verwikkeld voor een plek 
in de nacompetitie. Ongetwijfeld een 
zwaar slotduel voor Vitesse, dat 
gewonnen moet worden om zeker te 
zijn van die nacompetitie. Een gelijk-
spel kan echter óók voldoende zijn, 
mits Hoofddorp uit verliest bij 
kampioen HBC!

Misschien was het wel omdat de belangen voor beide ploegen groot 
waren, want het spel was zodanig dat er niet echt veel te genieten viel 
voor het aanwezige publiek. SDZ, met de bij Vitesse bekende Thijs 
Sluijter als hoofdtrainer, hoopte op minimaal een puntje om nog aan 
rechtstreekse degradatie te kunnen ontkomen. En Vitesse moest winnen 
om in de race te blijven voor deelname aan de nacompetitie voor 
promotie naar de 4e divisie. Waar SDZ ondanks een mannetje minder een 
kwartier lang uitzicht had op dat ene puntje, was het Vitesse dat uitein-
delijk in de slotfase voor de tweede keer op voorsprong kwam en die 
daarna ook niet meer weggaf.

Vitesse houdt kans op periodetitel na zege op SDZ: 2-1

Door PR-commissie FC Castricum

Alvast vooruitblikken op de tweede 
klasse kwam even te vroeg. Daarvoor 
was de 3-0-overwinning op Reiger 
Boys en de reeks van sensationele 
overwinningen van een te grote 
impact geweest. Dat ervoer Reiger 
Boys. De bezoekers uit Heerhugo-
waard hadden vergeten hun huis-
werk te doen. Lars Beukers is dit 
seizoen met sprongen vooruit 
gegaan. Joël Krajenbrink had de 
penalty al geteld voordat hij was 
genomen. Doelman Beukers sloeg de 
bal uit de bovenhoek. Even later 
schoot Elario Zweet vanaf elf meter 
wel raak: 1-0.

Het hoogtepunt moest toen nog 
komen. Tjidde Geerts is één van de 
talenten van FCC. De frêle aanvaller is 
snel, heeft weinig ruimte nodig en is 
gespecialiseerd in toverballen. De 
vleugel�itser mocht na rust aan de 
rand van het strafschopgebied even 
aanleggen. Met een krul waar uw 
haarspecialist jaloers op is, krulde 
Geerts de 2-0 binnen. Carlo Vrijburg 
is minder creatief maar zeker zo 
e�ectief. De doelman van Reiger 

Boys piekert nu nog over dat projec-
tiel dat zijn oren schroeide en de 

eindstand op 3-0 bepaalde.
Blom: ,,Jullie zijn voor elkaar gaan 
vechten toen het kwartje maar niet 
bleef vallen. Dat was het omslagpunt. 
We hebben veel talent in huis. Die 
kwaliteiten komen alleen naar boven 

als je als team presteert. Applaus 
voor jullie.’’

Castricum - Het afscheid viel hem zwaar. Juist nadat FC Castricum tegen 
Reiger Boys een masterclass had verzorgd, was Ralph Blom voor de 
laatste keer hoofdcoach in een thuiswedstrijd. Opnieuw bleef FC 
Castricum ongeslagen met de nacompetitie als welverdiende uitsmijter. 
Blom: ,,Als ik dit had voorspeld, was ik voor gek verklaard. Nu doen we 
mee aan de nacompetitie en gaan we kijken wat daar mogelijk is.’’

Swingend FCC pakt periodetitel

Coach-duo Blom/Aerts met leider Klaver moeten het even verwerken.
Foto: Sandy Klaver

Door Willem Koot, v.v. Limmen

Een eerste helft waar Limmen 
duidelijk aan het erbarmelijke 
kunstgras moest wennen. Limmen 
had wel het eerste half uur een 
overwicht, hetgeen resulteerde in 
een 1-0-voorsprong. 

Een mooie aanval via Sem Winter 
en Björn Valkering, die goed voor-
zette op Mika Miettinen. De vertrek-
kende spits schoot mooi raak. Tien 
minuten later een natrappende 
beweging van een speler van 

Bergen. Nino Peemen nam 
revanche en kon met rood 
vertrekken en de speler van Bergen 
die zeker rood verdiende kreeg niet 
eens een kaart van scheidsrechter 
Van der Ploeg. 0-1 de rust in met 
tien man. 

Na de rust een o�ensief van Bergen, 
maar Jesse Glorie voorkwam voor-
lopig de gelijkmaker. Inderdaad 
voorlopig, want in de 68e minuut 
moest hij capituleren. Een voorzet 
over links werd bij de verste paal 
ingeschoten. Mees Duinmeijer 

werd gewisseld voor Boris de Boer 
en Jeroen de Groot en Thomas van 
der Wijk vervingen de moege-
streden Miettinen en Menick. Kan 
ook niet anders na drie dagen stra-
tentoernooi, dan is de pijp leeg bij 
sommigen. 

Dat Jeroen de Groot volgend jaar 
van grote waarde kan zijn, liet hij als 
invaller het laatste kwartier wel 
degelijk zien. Jacco de Jong kreeg 
nog een prachtige kans op de 
winst. Alleen voor de keeper schoot 
hij in het zijnet. 
Een sloto�ensief van Limmen zou 
zomaar de winst kunnen brengen, 
maar helaas werd er niet meer 
gescoord. Nu de nacompetitie in. 
We zullen zien.

Limmen - Een wedstrijd om des keizers baard. Limmen kan zich als eerste 
periodekampioen voorbereiden op de nacompetitie en Bergen op het 
volgend seizoen. Vandaar dat Limmenaar Jan Nederburgh langs de lijn 
stond om te kijken hoe zijn toekomstige club Bergen het er af bracht.

Bergen - Limmen eindigt in gelijkspel
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Door Henk de Reus

Wat moet je als nuchtere verslag-
gever aan een vrouw vragen die in 
haar boek spirituele ervaringen 
beschrijft die je zelf niet kent en die 
voor een gemiddelde leek moeilijk te 
begrijpen zijn? Mariska: ,,Vraag me 
maar wat je wilt weten, ik zit hier niet 
mee want ik sta net zo nuchter in het 
leven als jij en ieder ander. Ik zoek 
zelf ook eerst alles uit voordat ik mij 
laat overtuigen.’’ Oeps, dat maakt het 
al een stuk gemakkelijker. Meteen 
maar van start. Het Putje in Heiloo 
vormt een mooi decor voor het 
interview.

Hoe en op welke momenten vindt 
jouw contact met Yeshua plaats?
,,In de vorm van visioenen en 
gesprekken. Deze kunnen op elk 
moment van de dag of nacht plaats-
vinden. Ik pak dan een notitieboekje 
en noteer de woorden en beelden 
van Yeshua.’’

Hoe moet ik mij zo’n gesprek 
voorstellen?
,,Yeshua zoek mij regelmatig op. Ik 
zie Hem net zo helder als ik jou of 
anderen zie. Ik hoor ook Zijn stem en 
kan Hem soms aanraken.’’

Je hebt visioenen gehad. Kun je 
hier voorbeelden van geven?
,,In 1982 heb ik bijvoorbeeld de 
moord op de vier IKON-journalisten, 
een week voordat de moord plaats-
vond, gedetailleerd genoteerd en 
gedateerd. Een week later hoorde ik 
op school van een klasgenootje dat 
er vier journalisten waren vermoord 
en dat was zeer schokkend. Ik 
herkende in de krant de foto’s van de 

journalisten uit m’n visioen. De voor-
spellende visioenen, ook uit mijn 
eigen leven bevestigen de visioenen 
over het leven van Yeshua zelf.

De terroristische aanval van Anders 
Breivik in 2011 die een groot aantal 
– voornamelijk jonge – mensen 
ombracht op het Noorse eiland 
Utoya is, achteraf bezien, al door 
Yeshua aan mij doorgegeven, al wist 
ik ten tijde van de notitie niet om wie 
het ging en waar het zou plaats-
vinden en al helemaal niet wanneer.’’

Wat is de bijzondere taak die 
Yeshua jou heeft opgedragen?
,,Deze taak is heel eenvoudig: zoveel 
mogelijk mensen naar Jezus leiden 
of weer naar Hem terug te brengen. 
Dit probeer ik via m’n boeken te 
doen.’’

Verrijkt of belast deze taak je?
,,Het heeft grote impact op mijn 
leven, maar ik ben het al mijn hele 
leven gewend. Er zijn natuurlijk 
moeilijke momenten, maar het 
verrijkt mijn leven enorm.’’

Kun je je voorstellen dat er 
mensen zijn die je boeken wat 
zweverig vinden en denken dat je 
het misschien droomt of 
fantaseert? Hoe kun je deze 
mensen overtuigen dat dit niet zo 
is?
,,Ja hoor, dat kan ik mij heel goed 
voorstellen. Ik ben zelf zeker niet 
zweverig, maar juist een heel nuchter 
persoon. Toen ik met mijn verhaal 
naar buiten kwam zijn mijn visioenen 
door mijn geestelijk leidsman, maar 
ook door andere priesters en onze 
bisschop, tegen het licht gehouden. 

De visioenen en gesprekken zijn alle-
maal handmatig genoteerd en geda-
teerd, dus daar is geen speld tussen 
te krijgen. De uitgekomen voorspel-
lingen vormen een gedegen bewijs.’’

Waarom zouden mensen het boek 
‘Mijn naam is Yeshua’ moeten 
lezen?
,,Het boek kent meerdere lagen, 
waarin iedereen iets kan vinden wat 
hem of haar aanspreekt. Het is geen 
zweverig en belerend boek, integen-
deel. Het is een autobiogra� sch 
verhaal waarin ik mijzelf als mens 
bloot geef en ik het niet schuw om 
ook de zware trauma’s uit mijn leven 
te belichten. Ik hoop met mijn 
persoonlijke en nuchtere verhaal en 
met de manier waarop ik zelf met 
moeilijke gebeurtenissen ben omge-
gaan mensen tot steun te kunnen 
zijn. Het is niet mijn bedoeling om 
mensen te overtuigen maar om ze 
op weg te helpen. Ook is het een 
mystiek verhaal waarin wordt verdui-
delijkt hoe Yeshua, Jezus, in onze 
levens werkt, hoe wij keuzes kunnen 
maken, hoe Hij ons steunt en hoe wij 
toevlucht kunnen vinden in Hem.’’

Hoewel het interview geen alle-
daagse onderwerp betrof, is de 
verslaggever overtuigd geraakt van 
Mariska’s drive, haar bescheidenheid, 
oprechtheid en haar overtuiging. Het 
is een vrouw met een warme 
persoonlijkheid die op een bijzon-
dere wijze in het leven staat en het 
begrip ‘naastenliefde’ op voortre� e-
lijke wijze uitdraagt.

De omslag van het boek ‘Mijn naam 
is Yeshua’ heeft de Limmense 
kunstenares Tinie Hanck-Valkering 
geschilderd. Het 220 pagina’s 
tellende boek kost € 21,99 en is 
verkrijgbaar bij boekscout.nl, bol.
com en via de boekhandel.

Limmen - Al in haar prille jeugd maakte Jezus zich via zijn Aramese naam 
‘Yeshua’ bekend aan Mariska Adrichem (58). In haar puberteit kreeg zij 
opdracht van hem om alle visioenen en gesprekken te noteren in 
dagboekjes. Vorig jaar bracht zij het boek ‘Het leven van Yeshua’ uit. Haar 
nieuwe boek ‘Mijn naam is Yeshua’ is hier een vervolg op.

Limmense brengt tweede boek 
uit over een bijzondere relatie

Mariska bij ’t Putje van Heiloo, Nederlands grootste bedevaartsoord van Maria. 
Foto: Henk de Reus

De omslag van het boek ‘Mijn naam is 
Yeshua’. Foto: Henk de Reus

Ga naar: www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief en meld je aanGa naar: www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief en meld je aan

Deze week in de nieuwsbrief:
Jaimie van Sikkelerus scoort veel

 punten in Britse Donington

Foto: aangeleverd

Castricum - Geniet deze zomer van 
een oosterse maaltijd in de tuin op 
een zonnige avond. Tot 3 juni 
verkoopt Wereldwinkel Castricum 
met 20% korting FairTrade Indonesi-
sche kruidenpasta’s en oosterse 
sauzen, zoals teriyakisaus, sojasaus 
en zoetzure saus. Daarmee ontvangt 
de FairTrade-producent een eerlijke 
prijs voor deze voedingsmiddelen, 
zodat hij een bestaan zonder 
armoede krijgt. Dus u helpt uzelf, uw 

huisgenoten en de producent. Verder 
heeft Wereldwinkel Castricum leuke 
spullen om de tuintafel mee te 
dekken en te versieren. Denk dan 
ook aan een mooie pot of tuinstekers 
voor in de tuin. 

Kom dus snel langs aan de C.F. 
Smeetslaan 4 als u lekker buiten wilt 
eten. Kijk voor actuele informatie 
over Wereldwinkel Castricum op 
Facebook en Instagram.

Een eerlijke maaltijd voor 
iedereen thuis onder de zon

In de gemeente Castricum is Jako 
Langeveld geen onbekende. Hij is 
eigenaar van technisch installatiebu-
reau OIT en specialist op het gebied 
van laadpalen en warmtepompen. In 
zijn vrije tijd is Jako een fervent 
� etser, die het overbruggen van 
grote afstanden niet schuwt. Hij 
� etste al voor goede doelen als de 
CliniClowns en KWF Kankerbestrij-
ding, maar toen hij vorig jaar 
september  de Stelvio in de Italiaanse 
Alpen beklom, besloot hij: ,,Dit ga ik 
volgend jaar niet meer doen.’’ Jako 
wilde zich gaan inzetten voor een 
ander doel, dat dichter bij hem staat. 
Hij vertelt: ,,Dit is dus een doel dat 
mij persoonlijk veel meer raakt. 
Bovendien heb ik zelf kinderen van 
22 en 23 jaar oud. Dat is ongeveer de 
leeftijd waarop MS zich kan open-
baren. Dat zet je wel aan het denken.’’
Jako kwam via de stichting MS 

Research in contact met onderzoek-
ster Iris Jonkers. Het geld dat hij met 
de gesponsorde � etstocht bijeen-
brengt, is bestemd voor het onder-
zoek dat zij met haar team in 
Groningen uitvoert. Vandaar dat de 
� etstocht in die stad zal eindigen. 
Leden van dat onderzoeksteam 
zullen vanaf Assen aansluiten om de 
laatste kilometers mee te � etsen. 
Inmiddels is speciale � etskleding 
voor het team ontworpen. Daarop 
prijken onder meer afbeeldingen van 
zenuwbanen, verwijzend naar de 
ziekte MS. Leden van de golfclub 
doneerden al een bedrag van 500 
euro en bij Jumbo Uitgeest kunnen 
klanten hun statiegeldbonnen 
doneren aan deze actie. 
Wie zelf rechtstreeks geld wil 
schenken, kan hiervoor op de 
website 
www.inactievoorms.nl terecht.

Jako fi etst van Rotterdam naar 
Groningen voor MS Research
Akersloot - Een groep vrienden stapt in het weekend van 24 en 25 juni op 
de pedalen om van Rotterdam naar Groningen te � etsen. In twee dagen 
tijd moet de afstand van 250 kilometer overbrugd worden. Het doel: zo 
veel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar de slopende ziekte 
Multiple Sclerose (MS). Het initiatief komt van Jako Langeveld uit 
Akersloot.

Jako (midden achter) en zijn team zijn klaar voor de � etstocht. Foto: aangeleverd



OP ZOEK NAAR WERK

Forte heeft jou nodig! Bij Bistro ’t Schippersrijk draait 
om het complete plaatje 

Paola breidt kapsalon uit;
word jij haar nieuwe collega?

Uitgave van Regio Media Groep Bekijk alle vacatures

Het eerste sollicitatiegesprek is over 
het algemeen bedoeld om af te 
tasten in hoeverre jij als kandidaat 
echt geïnteresseerd bent in het werk 
en om te beoordelen of je past bij 
het bedrijf. Er moet een bepaalde klik 
zijn, waardoor de nieuwsgierigheid 
van de werkgever geprikkeld wordt. 
Nu denk je misschien dat je daarom 
niet zo veel hoeft voor te bereiden. 
Dat is echter een misverstand. Als jij 

je niet voldoende verdiept hebt in 
het bedrijf, kan dat als ongeïnteres-
seerd worden opgevat.

Voorbereiding
- Noteer zorgvuldig de datum en 

tijd van het sollicitatiegesprek. 
Overtuig jezelf ervan dat je 
beschikbaar bent op het voorge-
stelde moment en neem direct 
contact op als je de afspraak liever 

Aandachtspunten voor het voeren 
van een sollicitatiegesprek

Je hebt een leuke vacature gezien die goed bij je past. Natuur-
lijk wil je graag in aanmerking komen voor de baan, dus je 
springt een gat in de lucht als je te horen krijgt dat je welkom 
bent voor een sollicitatiegesprek. Denk echter niet dat je het 
contract voor de baan bij wijze van spreken al in je zak hebt, 
want eigenlijk begint het solliciteren nu pas echt. Bereid je 
goed voor op zo’n gesprek, anders vis je misschien alsnog 
achter het net!

op een ander moment wilt 
inplannen.

- Zorg ervoor dat je weet met wie je 
het gesprek hebt. Het komt erg 
knullig over als je bij de receptie 
moet vertellen dat je een afspraak 
hebt, maar niet weet met wie 
precies. Die naam hoor je inmid-
dels te kennen!

- Bekijk vooraf goed hoe je het beste 
op de plaats van bestemming kunt 
komen en hoeveel tijd je daarvoor 
nodig hebt. Liever een half uur te 
vroeg in de buurt zijn, dan een half 
uur te laat. De resterende tijd 
gebruik je om een wandeling te 
maken.

- Doe wat research naar het bedrijf. 
Zorg er in elk geval dat je exact 
weet welke eisen gesteld worden 
aan de functie waarop jij sollici-
teert. Verdiep je ook in de missie 

en visie van het bedrijf. Welke 
parallellen zie je daarin met je 
eigen leefwijze?

- Denk na over de kleding die je 
draagt tijdens het sollicitatiege-
sprek. Je moet er in elk geval 
verzorgd uitzien. Probeer erachter 
te komen welke kledingstijl gang-
baar is bij dit bedrijf. Trek wel iets 
aan dat echt bij jou past, want je 
moet je er comfortabel in voelen.

Non-verbale communicatie
Elke organisatie is anders, dus ook de 
manier waarop een sollicitatiege-
sprek gevoerd wordt, zal elke keer 
weer anders zijn. Toch zijn er wel wat 
standaard richtlijnen te geven die 
eraan bijdragen dat jij een positieve 
indruk achterlaat. Veel sollicitanten 
realiseren zich onvoldoende dat 
vooral de non-verbale communicatie 
tijdens zo’n eerste gesprek heel 
belangrijk is. In veel gevallen zelfs 
belangrijker dan wat je precies zegt. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk om 
tijdens een gesprek oogcontact te 
maken met je gesprekspartner. Net 

zo belangrijk is het om rust en zelf-
vertrouwen uit te stralen. Natuurlijk 
zal iedereen het begrijpen dat je 
nerveus bent voor zo’n gesprek, 
maar als je veel drukke handgebaren 
maakt of veel zit te bewegen in je 
stoel, scoor je geen punten. Een 
actieve houding is belangrijk. Niet 
onderuitgezakt, maar rechtop met je 
rug tegen de leuning van de stoel. 

Het gesprek zelf
Tijdens het gesprek is het voor jou 
als sollicitant zaak om zo goed 
mogelijk antwoord te geven op de 
vragen die je gesteld worden. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat je niet 
op elke vraag een antwoord weet, 
maar doe in elk geval je best om 
inhoudelijk zo goed mogelijk te 
antwoorden. Een sollicitant die 
voortdurend aangeeft iets niet te 
weten, laat doorgaans geen goede 
indruk achter. Blijf wel altijd dicht bij 
jezelf en ga zeker niet liegen. 
Leugens worden uiteindelijk meestal 
wel achterhaald en maken je voor 
altijd onbetrouwbaar.
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OP ZOEK NAAR WERK

Forte heeft jou nodig!

Blosse Banenmarkt op 14 juni 2023

Jij zorgt als pedagogisch medewerker voor een stralende glim-
lach bij de kinderen. Bij Forte doe je dat samen gezellige colle-
ga’s op een van onze prachtige werkplekken bij dé maatschap-
pelijke kinderopvangorganisatie van Noord-Holland. Samen 
met je collega’s werk je volgens een stevige pedagogische 
visie, met veel nieuwsgierigheid en een groeimindset. Door 
jou worden kinderen echte toekomstbouwers!

Op woensdag 14 juni organiseren we van 9.00 tot 13.00 uur 
een Blosse Banenmarkt voor pedagogisch medewerkers, kind-
centrummedewerkers en leerkrachten die op zoek zijn naar 
een mooie baan bij Blosse. 

Jij zorgt als pedagogisch mede-
werker voor een stralende glimlach 
bij de kinderen. Bij Forte doe je dat 
samen gezellige collega’s op een van 
onze prachtige werkplekken bij dé 
maatschappelijke kinderopvangor-
ganisatie van Noord-Holland. Samen 
met je collega’s werk je volgens een 
stevige pedagogische visie, met veel 

nieuwsgierigheid en een groei-
mindset. Door jou worden kinderen 
echte toekomstbouwers!

De vrijheid van Forte
Bij Forte zijn kinderen toekomstbou-
wers. Zij zijn de leiders en verande-
raars van de toekomst. Hierbij richten 
we ons op een duurzame wereld en 

leren de kinderen dat zij hier invloed 
op hebben. Dat vraagt om een groei-
mindset en veel nieuwsgierigheid. Zo 
geven we bij Forte alle kinderen de 
beste basis voor de toekomst en 
laten we kinderen een leven lang 
groeien. Dat is onze ambitie. Hoe we 
dat doen? Dat is mede aan jou! Wij 
geloven in de kennis en kunde van al 
onze collega’s en dat iedereen op zijn 
eigen manier de kinderen en Forte 
laat groeien. Bij Forte vinden we dat 
groeien het beste in vrijheid gaat. 
Vrijheid om jezelf te zijn, je talenten 
te ontwikkelen en te benutten en op 
je eigen manier te werken aan onze 
gezamenlijke ambitie. En Forte laat 
ook jou groeien! Als pedagogisch 
medewerker bij Forte Kinderopvang 
krijg jij hier alle ruimte voor. Zo 
bieden we een ruim aanbod van 
workshops, cursussen en trainingen 
om jezelf en je talenten te blijven 
ontwikkelen, allerlei aantrekkelijke 
extra’s en lekker dicht bij huis 
werken! Meer over de vrijheid van 
Forte lees je op werkenbijforte.nl. 
Spreekt dit jou aan? Neem dan 
contact met ons op via WhatsApp, 
website, e-mail of telefoon, dan 
praten we graag met je verder.

Bijbaan als student?
Zoek je een bijbaan? Wist je dat je als 
hbo- of wo-bachelor student met 
50% van je studiepunten, of als 
derdejaars hbo-student  ook kunt 
werken als pedagogisch mede-
werker? Ook wo bachelors in bezit 
van propedeuse of bachelor graad en 
afgeronde wo masterstudenten zijn 
van harte welkom!
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op 
werkenbijforte.nl en kom met ons in 
gesprek. 

Dagelijks zijn wij met meer dan 500 (!) vrachtauto’s en meer dan 600 
medewerkers onderweg om er onder andere supermarkten bij u in de 
buurt te bevoorraden.  Maar daarnaast bieden wij nog meer logistieke 
diensten aan tal van opdrachtgevers. In Limmen hebben wij onze eigen 
werkplaats en wasstraat voor ons materieel. 

Omdat wij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben wij onlangs, als 
een van de eerste transportbedrijven in Nederland, elektrische vrachtwa-
gens in onze vloot. Wij zien groot potentieel in deze ontwikkeling en zijn 
momenteel druk bezig om onze eerste ervaringen hiermee op te doen. 

Vanwege toegenomen vraag zijn wij ook constant bezig met het werven 
van nieuwe chau� eurs of mensen die opgeleid willen worden om op 
termijn als chau� eur aan de slag te gaan. Om dit goed te verzorgen, 
hebben wij samenwerkingsverbanden met een lokale rijopleider en 
zorgen wij voor een goede begeleiding tijdens het opleidingstraject en 
tijdens het werken binnen ons bedrijf. 

Door gebruik te maken van diverse subsidiemogelijkheden en regelingen 
is het mogelijk tegen een zeer gereduceerd tarief via ons opgeleid te 
worden. Geïnteresseerden nodigen wij van hart uit om contact met ons 
op te nemen. 

Ervaren chau� eurs, maar ook onervaren chau� eurs met de juiste rijbe-
wijzen of mensen met de droom om vrachtwagenchau� eur te worden, 
nodigen wij graag uit om contact met ons op te nemen om persoonlijk te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn. Om een beeld te hebben van onze 
vacatures kunt u altijd even kijken op www.zandbergentransport.nl/vaca-
tures .

Voor de zomerperiode zijn wij ook nog op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om diverse werkzaamheden in onze wasstraat of andere klussen 
die wij voor de zomer op de planning hebben staan. Als je 16 jaar (of 
ouder) bent mag je ons altijd even benaderen om te bespreken wat de 
mogelijkheden zijn. 

Blosse is een organisatie voor opvang 
en onderwijs. Met ruim 1.200 mede-
werkers - verdeeld over 28 kind-
centra en een servicebureau - richten 
wij ons vol overgave op onze kern-

taak: de kinderen het beste uit zich-
zelf laten halen. Kies je voor een baan 
bij Blosse, dan betekent dat niet dat 
je hele regio door hoeft te reizen. Wij 
hebben onze locaties opgedeeld in 

clusters. Daarmee kun je altijd 
werken op een locatie bij jou in de 
buurt. Kom gerust langs op onze 
Blosse Banenmarkt op 14 juni en we 
vertellen er alles over. Je kunt je 
inschrijven via onze site 
www.werkenbijblosse.nl voor een 
gesprekje met een leidinggevende in 
het cluster van jouw keuze. Op onze 
site zie je ook een overzicht van onze 
actuele vacatures.

Zandbergen Transport – opgericht in 1939 – is een familiebe-
drijf gespecialiseerd in het transport van frisdranken, levens-
middelen en bouwmaterialen. Op dit moment is de derde 
generatie van de familie Zandbergen actief. De standplaatsen 
van Zandbergen Transport zijn door heel Nederland te vinden 
en ons hoofdkantoor in Limmen. 

Zandbergen Transport



BEN JIJ PEDAGOGISCH MEDEWERKER?
GA NAAR WERKENBIJFORTE.NL
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Altijd een kindcentrum bij jou in de buurt!
Je vindt ons in Akersloot, De Rijp, Egmond aan den Hoef, Groet, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen,  
Schermerhorn, Tuitjenhorn, Waarland, Warmenhuizen, Westbeemster en Zuidschermer.
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Mix & Match jouw ideale 
baan bij Blosse!

Ben jij pedagogisch medewerker  
en wil je een leuke baan in de buurt?

• Kies je de locatie waar je werken wilt 

• Werk in een cluster dicht bij huis 

   1    Limmen | Akersloot 
   2    Heiloo | Egmond 
   3    Warmenhuizen |Tuitjenhorn | Waarland | Groet 
   4    Heerhugowaard Centrum | Schermerhorn 
   5    Heerhugowaard Zuid 
   6    Heerhugowaard  overig | Westbeemster 
   

• Altijd een kindcentrum dat bij je past

Meer informatie en aanmelden op 
www.werkenbijblosse.nl

Blosse Banenmarkt in 
kindcentrum De Kerkuil, 
Lage Weide 2 in Limmen
Woensdag 14 juni 2023  
09.00 tot 13.00 uur

Mix & Match jouw ideale 

en wil je een leuke baan in de buurt?en wil je een leuke baan in de buurt?en wil je een leuke baan in de buurt?14  
juni

Blosse Banenmarkt 
op 14 juni 2023
Op woensdag 14 juni organiseren we van 9.00 tot 13.00 uur een Blosse 
Banenmarkt voor pedagogisch medewerkers, kindcentrummedewerkers 
en leerkrachten die op zoek zijn naar een mooie baan bij Blosse. 

Blosse is een organisatie voor opvang en onderwijs. Met ruim 
1.200 medewerkers - verdeeld over 28 kindcentra en een ser-
vicebureau - richten wij ons vol overgave op onze kerntaak: de 
kinderen het beste uit zichzelf laten halen. 

Kies je voor een baan bij Blosse, dan betekent dat niet dat je hele regio 
door hoeft te reizen. Wij hebben onze locaties opgedeeld in clusters. 
Daarmee kun je altijd werken op een locatie bij jou in de buurt.
Kom gerust langs op onze Blosse Banenmarkt op 14 juni en we vertellen er 
alles over.

Je kunt je inschrijven via onze site www.werkenbijblosse.nl 
voor een gesprekje met een leidinggevende in het cluster van 
jouw keuze. Op onze site zie je ook een overzicht van onze ac-
tuele vacatures. 

Zandbergen Transport 
– opgericht in 1939 – 
is een familiebedrijf 
gespecialiseerd in het 
transport van frisdranken, 
levensmiddelen en bouwma-
terialen. Op dit moment is 
de derde generatie van de fa-
milie Zandbergen actief. De 
standplaatsen van Zandber-
gen Transport zijn door heel 
Nederland te vinden en ons 
hoofdkantoor in Limmen. 

Dagelijks zijn wij met meer dan 
500 (!) vrachtauto’s en meer 
dan 600 medewerkers onder-
weg om er onder andere su-
permarkten bij u in de buurt te 
bevoorraden.  Maar daarnaast 
bieden wij nog meer logistieke 
diensten aan tal van opdracht-
gevers. In Limmen hebben 
wij onze eigen werkplaats en 
wasstraat voor ons materieel. 

duurzaamheid 
Omdat wij duurzaamheid hoog 
in het vaandel hebben wij 
onlangs, als een van de eerste 
transportbedrijven in Neder-
land, elektrische vrachtwagens 
in onze vloot. Wij zien groot 
potentieel in deze ontwikkeling 
en zijn momenteel druk bezig 
om onze eerste ervaringen 
hiermee op te doen. 

Vanwege toegenomen 
vraag zijn wij ook constant 
bezig met het werven van 
nie e a  e  of en en 
die opgeleid willen worden om 
o  te i n al  a  e  aan 
de slag te gaan. Om dit goed te 
verzorgen, hebben wij samen-
werkingsverbanden met een 
lokale rijopleider en zorgen wij 
voor een goede begeleiding 
tijdens het opleidingstraject en 
tijdens het werken binnen ons 
be i f  

Opleidingen
Door gebruik te maken van 
diverse subsidiemogelijkheden 
en regelingen is het mogelijk 
tegen een zeer gereduceerd 
ta ief ia on  o elei  te o
den. Geïnteresseerden nodi-
gen wij van hart uit om contact 
met ons op te nemen. 

a en a  e , 
aa  ook one a en a f

fe  et e i te i be i en 
of en en et e oo  o  

a t a en a  e  te o
den, nodigen wij graag uit om 
contact met ons op te nemen 
om persoonlijk te bespreken 
wat de mogelijkheden zijn. Om 
een beeld te hebben van onze 
vacatures kunt u altijd even 
kijken op www.zandbergen-
transport.nl/vacatures .

Voor de zomerperiode zijn wij 
ook nog op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om diverse 
werkzaamheden in onze was-
t aat of an e e kl en ie i  

voor de zomer op de planning 
ebben taan  l  e  aa  of 

ouder) bent mag je ons altijd 
even benaderen om te bespre-
ken wat de mogelijkheden zijn. 

WIJ ZANDBERGEN TRANSPORT UIT LIMMEN, ZIJN 

OP ZOEK NAAR AUTOWASSERS!
Over Zandbergen Transport:
Zandbergen Transport is geen onbekende naam in Noord-Holland 
een be i f at o e i t i  in  en in ien it e oei  i  tot 
een van de grootste en meest toonaangevende transportbedrijven 
van Nederland. Wij zijn uitgegroeid tot de specialist in de logistiek 
an oo na eli k le en i elen, f i anken en bo ate ialen 

regionaal, nationaal en internationaal. Op dit moment beschikken 
wij over bijna 400 vrachtwagens en bijna 750 collega’s! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

NIEUWE COLLEGA’S IN LIMMEN:
n i en ebben i  naa t on  oof kantoo  ook on e a a e 

en wasstraat. Hier zorgen wij met een groep enthousiaste collega’s 
dat ons wagenpark technisch tiptop in orde is maar ook netjes 
en schoon gehouden wordt. Om de vrachtwagens en trailers te 
maken zijn wij op zoek naar goed gemotiveerde, enthousiaste en 
energieke nieuwe collega’s! Heb jij misschien een droom om in 

e toeko t elf a  e  te o en  i  el en o  aa  e e 
droom te realiseren, naast werken als autowasser leiden wij jou 

aa  o  tot a  e  

Ben jij:
  aa  of o e  en
 ,  of  a en e  eek be ikbaa  ook o  ate a en
  il i  e ent eel o elei  o en tot a  e  al  e  aa  of 

o e  bent  i  e o en en betalen o  o lei in  en el en 
jou graag om jouw droom te realiseren!

Vind jij het leuk om:
 ekke  be i  te i n
 e ke olle a  te ebben
 en oo  loon e ienen

Stuur een mailtje naar hr@zandbergentransport.nl met jouw naam 
en telefoonn e  en i  bellen o  nel o  en kan nat li k 
ook eb ik  of bel on   

Zandbergen Transport 
– opgericht in 1939 – 
is een familiebedrijf 
gespecialiseerd in het 
transport van frisdranken, 
levensmiddelen en bouwma-
terialen. Op dit moment is 
de derde generatie van de fa-
milie Zandbergen actief. De 
standplaatsen van Zandber-
gen Transport zijn door heel 
Nederland te vinden en ons 
hoofdkantoor in Limmen. 

Dagelijks zijn wij met meer dan 
500 (!) vrachtauto’s en meer 
dan 600 medewerkers onder-
weg om er onder andere su-
permarkten bij u in de buurt te 
bevoorraden.  Maar daarnaast 
bieden wij nog meer logistieke 
diensten aan tal van opdracht-
gevers. In Limmen hebben 
wij onze eigen werkplaats en 
wasstraat voor ons materieel. 

duurzaamheid 
Omdat wij duurzaamheid hoog 
in het vaandel hebben wij 
onlangs, als een van de eerste 
transportbedrijven in Neder-
land, elektrische vrachtwagens 
in onze vloot. Wij zien groot 
potentieel in deze ontwikkeling 
en zijn momenteel druk bezig 
om onze eerste ervaringen 
hiermee op te doen. 

Vanwege toegenomen 
vraag zijn wij ook constant 
bezig met het werven van 
nie e a  e  of en en 
die opgeleid willen worden om 
o  te i n al  a  e  aan 
de slag te gaan. Om dit goed te 
verzorgen, hebben wij samen-
werkingsverbanden met een 
lokale rijopleider en zorgen wij 
voor een goede begeleiding 
tijdens het opleidingstraject en 
tijdens het werken binnen ons 
be i f  

Opleidingen
Door gebruik te maken van 
diverse subsidiemogelijkheden 
en regelingen is het mogelijk 
tegen een zeer gereduceerd 
ta ief ia on  o elei  te o
den. Geïnteresseerden nodi-
gen wij van hart uit om contact 
met ons op te nemen. 

a en a  e , 
aa  ook one a en a f

fe  et e i te i be i en 
of en en et e oo  o  

a t a en a  e  te o
den, nodigen wij graag uit om 
contact met ons op te nemen 
om persoonlijk te bespreken 
wat de mogelijkheden zijn. Om 
een beeld te hebben van onze 
vacatures kunt u altijd even 
kijken op www.zandbergen-
transport.nl/vacatures .

Voor de zomerperiode zijn wij 
ook nog op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om diverse 
werkzaamheden in onze was-
t aat of an e e kl en ie i  

voor de zomer op de planning 
ebben taan  l  e  aa  of 

ouder) bent mag je ons altijd 
even benaderen om te bespre-
ken wat de mogelijkheden zijn. 

WIJ ZANDBERGEN TRANSPORT UIT LIMMEN, ZIJN 

OP ZOEK NAAR AUTOWASSERS!
Over Zandbergen Transport:
Zandbergen Transport is geen onbekende naam in Noord-Holland 
een be i f at o e i t i  in  en in ien it e oei  i  tot 
een van de grootste en meest toonaangevende transportbedrijven 
van Nederland. Wij zijn uitgegroeid tot de specialist in de logistiek 
an oo na eli k le en i elen, f i anken en bo ate ialen 

regionaal, nationaal en internationaal. Op dit moment beschikken 
wij over bijna 400 vrachtwagens en bijna 750 collega’s! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

NIEUWE COLLEGA’S IN LIMMEN:
n i en ebben i  naa t on  oof kantoo  ook on e a a e 

en wasstraat. Hier zorgen wij met een groep enthousiaste collega’s 
dat ons wagenpark technisch tiptop in orde is maar ook netjes 
en schoon gehouden wordt. Om de vrachtwagens en trailers te 
maken zijn wij op zoek naar goed gemotiveerde, enthousiaste en 
energieke nieuwe collega’s! Heb jij misschien een droom om in 
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droom te realiseren, naast werken als autowasser leiden wij jou 

aa  o  tot a  e  
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o e  bent  i  e o en en betalen o  o lei in  en el en 
jou graag om jouw droom te realiseren!

Vind jij het leuk om:
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 e ke olle a  te ebben
 en oo  loon e ienen

Stuur een mailtje naar hr@zandbergentransport.nl met jouw naam 
en telefoonn e  en i  bellen o  nel o  en kan nat li k 
ook eb ik  of bel on   

Zandbergen Transport 
– opgericht in 1939 – 
is een familiebedrijf 
gespecialiseerd in het 
transport van frisdranken, 
levensmiddelen en bouwma-
terialen. Op dit moment is 
de derde generatie van de fa-
milie Zandbergen actief. De 
standplaatsen van Zandber-
gen Transport zijn door heel 
Nederland te vinden en ons 
hoofdkantoor in Limmen. 

Dagelijks zijn wij met meer dan 
500 (!) vrachtauto’s en meer 
dan 600 medewerkers onder-
weg om er onder andere su-
permarkten bij u in de buurt te 
bevoorraden.  Maar daarnaast 
bieden wij nog meer logistieke 
diensten aan tal van opdracht-
gevers. In Limmen hebben 
wij onze eigen werkplaats en 
wasstraat voor ons materieel. 

duurzaamheid 
Omdat wij duurzaamheid hoog 
in het vaandel hebben wij 
onlangs, als een van de eerste 
transportbedrijven in Neder-
land, elektrische vrachtwagens 
in onze vloot. Wij zien groot 
potentieel in deze ontwikkeling 
en zijn momenteel druk bezig 
om onze eerste ervaringen 
hiermee op te doen. 

Vanwege toegenomen 
vraag zijn wij ook constant 
bezig met het werven van 
nie e a  e  of en en 
die opgeleid willen worden om 
o  te i n al  a  e  aan 
de slag te gaan. Om dit goed te 
verzorgen, hebben wij samen-
werkingsverbanden met een 
lokale rijopleider en zorgen wij 
voor een goede begeleiding 
tijdens het opleidingstraject en 
tijdens het werken binnen ons 
be i f  

Opleidingen
Door gebruik te maken van 
diverse subsidiemogelijkheden 
en regelingen is het mogelijk 
tegen een zeer gereduceerd 
ta ief ia on  o elei  te o
den. Geïnteresseerden nodi-
gen wij van hart uit om contact 
met ons op te nemen. 

a en a  e , 
aa  ook one a en a f

fe  et e i te i be i en 
of en en et e oo  o  

a t a en a  e  te o
den, nodigen wij graag uit om 
contact met ons op te nemen 
om persoonlijk te bespreken 
wat de mogelijkheden zijn. Om 
een beeld te hebben van onze 
vacatures kunt u altijd even 
kijken op www.zandbergen-
transport.nl/vacatures .

Voor de zomerperiode zijn wij 
ook nog op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om diverse 
werkzaamheden in onze was-
t aat of an e e kl en ie i  

voor de zomer op de planning 
ebben taan  l  e  aa  of 

ouder) bent mag je ons altijd 
even benaderen om te bespre-
ken wat de mogelijkheden zijn. 

WIJ ZANDBERGEN TRANSPORT UIT LIMMEN, ZIJN 

OP ZOEK NAAR AUTOWASSERS!
Over Zandbergen Transport:
Zandbergen Transport is geen onbekende naam in Noord-Holland 
een be i f at o e i t i  in  en in ien it e oei  i  tot 
een van de grootste en meest toonaangevende transportbedrijven 
van Nederland. Wij zijn uitgegroeid tot de specialist in de logistiek 
an oo na eli k le en i elen, f i anken en bo ate ialen 

regionaal, nationaal en internationaal. Op dit moment beschikken 
wij over bijna 400 vrachtwagens en bijna 750 collega’s! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

NIEUWE COLLEGA’S IN LIMMEN:
n i en ebben i  naa t on  oof kantoo  ook on e a a e 

en wasstraat. Hier zorgen wij met een groep enthousiaste collega’s 
dat ons wagenpark technisch tiptop in orde is maar ook netjes 
en schoon gehouden wordt. Om de vrachtwagens en trailers te 
maken zijn wij op zoek naar goed gemotiveerde, enthousiaste en 
energieke nieuwe collega’s! Heb jij misschien een droom om in 

e toeko t elf a  e  te o en  i  el en o  aa  e e 
droom te realiseren, naast werken als autowasser leiden wij jou 

aa  o  tot a  e  

Ben jij:
  aa  of o e  en
 ,  of  a en e  eek be ikbaa  ook o  ate a en
  il i  e ent eel o elei  o en tot a  e  al  e  aa  of 

o e  bent  i  e o en en betalen o  o lei in  en el en 
jou graag om jouw droom te realiseren!

Vind jij het leuk om:
 ekke  be i  te i n
 e ke olle a  te ebben
 en oo  loon e ienen

Stuur een mailtje naar hr@zandbergentransport.nl met jouw naam 
en telefoonn e  en i  bellen o  nel o  en kan nat li k 
ook eb ik  of bel on   

Via netwerken makkelijker 
aan je droombaan komen

Netwerken hoort er tegenwoordig helemaal bij en er 
zijn ook diverse mogelijkheden daartoe. Een netwerk 
opbouwen klinkt misschien erg zakelijk maar eigenlijk 
bevindt ieder zich al in een netwerk. Je vriendenkring, 
je familie, je werkkring, de kerk, de vereniging waar je 
lid van bent en zelfs je buurt of woonplaats. 

Door Joke van der Zee

Als je mensen kent - en dat kan ook oppervlakkig zijn - maak je al deel 
uit van een netwerk. De meeste mensen vinden het �jn een grotere 
groep mensen te kennen. Dat beweegt makkelijker op het sociale vlak 
en onder gelijkgestemden zijn smeedt een band. Niet zelden zullen er 
zelfs relaties uit ‘netwerken’ ontstaan. Ook ondernemers varen wel bij 
een groot netwerk. Maar… kan het er ook voor zorgen dat je je droom-
baan vindt? Uiteraard is het handig wanneer je ander werk zoekt om je 
bestaande netwerk te polsen. Een beter idee is om (ook) voor een zake-
lijk netwerk te kiezen. Wie actief op zoek gaat komt er een groot aantal 
tegen. Er zijn allerlei commerciële netwerken waarbij je lidmaatschap 
betaalt maar er zijn ook initiatieven vanuit gemeenten of andere orga-
nisaties, waar je kosteloos aan kunt deelnemen. Deze kringen zorgen 
– al dan niet gesubsidieerd of gesponsord – voor veel meer dan kennis-
maken alleen. Het gaat er ook om kennis op te doen en te delen. Daar-
naast is ondernemen tegenwoordig meer dan louter veel omzet te 
behalen; zo wordt maatschappelijk ondernemen steeds meer gang-
baar. Voor alles geldt dat je je wel goed laat informeren zodat je weet 
wat de voorwaarden zijn om aan zo’n zakelijk netwerk deel te nemen. 
Al enkele jaren zijn zakelijke netwerkclubs actief met als doel: herken-
baarheid vergroten, meer klanten, dus meer omzet. Beginnende 
ondernemers voegen zich graag bij zo’n club; zij willen een nieuw 
netwerk opbouwen en van zich laten zien en horen. ZZP’ers, net 
gestarte winkeliers of dienstverleners weten meestal precies hoe ze 
hun beroep moeten uitoefenen en zijn super enthousiast. Maar als 
klanten wegblijven smelt dat enthousiasme als sneeuw voor de zon. 
Een netwerkclub is een middel om aan de weg te timmeren, want 
naast mensen leren kennen (en die kennen ook weer mensen), leer je 
over marketing en het inzetten van (sociale) media. Nog een voordeel 
van zo’n groep ondernemers bij elkaar is dat je je moet presenteren. En 
niet verschuilen achter een website, folder of advertentie in de krant. 
Hoewel dat ook middelen zijn om aan werk (en mensen!) te komen. 

Een belangrijk onderdeel van het zakelijk netwerk is de ‘pitch’. Deelne-
mers vertellen ten overstaand van de groep wie zij zijn, wat zij doen en 
wat zij zoeken. Daarin zit ‘m de kneep: het gehele netwerk ziet gelijk 
wat voor vlees er in de kuip zit. Een pratende advertentie eigenlijk. De 
deelnemer leert daar natuurlijk zelf van: je kunt persoonlijk je winkel/
praktijk/dienst vermarkten. Maar nu terug naar die droombaan. De 
laatste tijd zitten bedrijven te springen om personeel. Wat je tegen-
woordig ziet is dat eigenaren, managers en kaderleden die bij een 
netwerk zijn om hun klantenbestand uit te breiden juist zeggen: ik hoef 

niet méér klanten. Ik wil goede mensen! Zij zetten hun zakelijk netwerk 
in om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen. Het voordeel is dat 
de 30, 40 mensen die deze vraag horen hún netwerk kunnen inscha-
kelen om te vertellen: “Ik heb gehoord dat ze bij bedrijf X een prachtige 
functie vacant hebben en het is echt iets voor jou.” De zoekvraag tijdens 
zo’n zakelijk netwerk is waar recruiters mee bezig zijn, telefonisch, digi-
taal, via sociale mediakanalen. Toch werkt een zakelijk netwerk ook, 
temeer omdat deze mensen elkaar en elkaars bedrijf al – live – hebben 
leren kennen door de bijeenkomsten die ze organiseren. 



OP ZOEK NAAR WERK

De cijfers van het CBS over 2020 en 
2021 geven wellicht een enigszins 
vertekend beeld, omdat het hier de 
periode betreft waarin veel organisa-
ties noodgedwongen de deuren 
gesloten moesten houden vanwege 
de coronamaatregelen. Maar juist die 
coronaperiode heeft er ook aan bijge-
dragen dat het vrijwilligerstekort 
groter is geworden, bevestigt ook 
Marjolijn Houwing, coördinator van 
Vrijwillig Velsen, de vrijwilligerscen-
trale die onderdeel is van Welzijn 
Velsen. Zij reageert: ,,We zien dat sinds 
de coronaperiode minder mensen zich 
als vrijwilliger aanmelden, terwijl het 
aantal organisaties dat vrijwilligers 
nodig heeft gelijk is gebleven. Die 
organisaties zijn na de coronaperiode 
nu weer bezig met het opbouwen van 
hun activiteiten, terwijl het ledenbe-
stand vaak behoorlijk is teruggelopen. 

Met name veel oudere mensen 
hebben in de coronatijd besloten om 
de� nitief te stoppen met het vrijwil-
ligerswerk omdat ze al op hoge leeftijd 
zijn, of ze durfden het niet meer aan 
vanwege corona.’’ Houwing spreekt 
van een kaalslag in het vrijwilligersbe-
stand van veel organisaties, die een 
behoorlijke impact heeft gehad.

Vrijwilligers willen � exibeler zijn
Elke week op een vaste dag de deur 
uit om vrijwilligerswerk te doen? Dit 
was in het verleden een vrij normale 
gang van zaken, maar het is anno 
2023 steeds minder vanzelfsprekend. 
Veel mensen komen tot de conclusie 
dat ze al tamelijk veel vaste verplich-
tingen hebben en willen best vrijwil-
ligerswerk doen, maar dan wel op 
een meer � exibele wijze. Houwing: 
,,Dat strookt niet altijd met wat de 

Vrijwilligerswerk: sluiten vraag 
en aanbod nog op elkaar aan?

Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze maatschappij. Het is 
een geveugelde uitspraak die bestuurders vaak hanteren 
wanneer ze ergens een vrijwilliger in het zonnetje mogen 
zetten. De laatste jaren doen we echter met z’n allen steeds 
minder vrijwilligerswerk. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 
2021 amper veertig procent van de Nederlanders zich 
tenminste één keer in het jaar vrijwillig inzette voor een orga-
nisatie of vereniging. Tien jaar eerder lag dat percentage nog 
boven de vijftig procent. Overal zie je vacatures voor vrijwil-
ligerswerk en organisaties zien zich soms genoodzaakt om 
bepaalde taken af te stoten, omdat ze er niet meer voldoende 
mensen voor kunnen vinden. Als die trend zich voortzet, zal 
onze samenleving er op termijn heel anders gaan uitzien.

organisaties vragen. We zien bijvoor-
beeld dat voor het maatjesproject 
gemakkelijker vrijwilligers te vinden 
zijn. Daarin wordt een vrijwilliger aan 
iemand gekoppeld die een maatje 
zoekt. Vervolgens kun je onderling 
overleggen wanneer je samen iets 
gaat doen. Als vrijwilliger kun je dus 
zelf je tijd indelen en daardoor zijn 
deze vacatures gemakkelijker in te 
vullen dan bijvoorbeeld die van een 
buurtcentrum dat een gastheer of 
gastvrouw zoekt voor een bepaalde 
dag in de week.’’

Vrijwilligerswerk sluit vaak niet 
aan bij jongere doelgroep
Shirley Serno is sinds een jaar coördi-
nator van het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP) in Castricum en herkent de 
roep om meer � exibiliteit in het vrij-
willigerswerk goed. Ze stipt echter 
nog een ander belangrijk punt aan: 
,,De leeftijdsgroep van 19 tot 30 jaar 
is sterk ondervertegenwoordigd in 
het vrijwilligerswerk. Vaak willen deze 
mensen wel vrijwilligerswerk doen en 
hebben ze er ook de tijd voor, 
doordat ze meestal nog geen gezins-
verantwoordelijkheden hebben. Maar 
het aanbod is voor hen over het alge-
meen niet voldoende sexy. Veel vrij-
willigersorganisaties worstelen 
hiermee. Zij zouden het aanbod beter 
moeten laten aansluiten bij de 
levensfase van deze doelgroep.’’ In de 
gemeente Castricum is het meren-

best wel veel mensen die op zoek 
zijn naar vrijwilligerswerk, maar zelf 
wat extra ondersteuning nodig 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen die de Nederlandse taal nog 
niet zo goed spreken, maar ook 
mensen met een verstandelijke 
beperking of psychische achter-
grond. Het probleem is nu dat de 
organisaties vaak niet voldoende 
begeleiding aan deze mensen 
kunnen bieden. Er zijn misschien 
best wel mensen die iets voor jouw 
organisatie kunnen doen, mits je de 
mogelijkheid hebt om daar iets meer 
tijd in te investeren.’’ Shirley Serno: 
,,Voor vrijwilligers, zeker in de 
jongere leeftijdsgroep, is verder 
belangrijk dat de organisaties duide-
lijk benadrukken wat het werk voor 
de vrijwilliger oplevert. Vrijwilligers-
werk moet makkelijk toegankelijk 
zijn en het nut ervan moet duidelijk 
zijn. Als dat niet het geval is, kijken ze 
al snel verder.’’

Vrijwilligerswerk is er in veel 
soorten. Voor iedereen is een 
passende vrijwilligerstaak te 
vinden. Zo draag je een steentje 
bij aan de maatschappij en doe 
je nieuwe ervaringen op. Vrijwil-
ligerswerk is in veel gevallen ook 
goed voor het op peil houden 
van je sociale contacten en het 
staat goed op je curriculum 
vitae. In de meeste gemeenten is 
een vrijwilligerscentrale of online 
vacaturebank te vinden. Je kunt 
ook rechtstreeks contact leggen 
met organisaties waar vrijwilli-
gers actief zijn.

deel van de mensen die zich inge-
schreven hebben om vrijwilligers-
werk te doen ouder dan zestig. Het 
VIP biedt advies en begeleiding aan 
deze mensen in de zoektocht naar 
een geschikte vrijwilligersbaan, maar 
ondersteunt ook de organisaties bij 
het promoten van de vacatures en 
desgewenst in bemiddeling. 

Bestuurders steeds lastiger te 
vinden
Door gewijzigde wet- en regelgeving 
is het voor bestuurders van vrijwilli-
gersorganisaties steeds lastiger om 
te kunnen voortbestaan. Veelal zijn 
de bestuurders van verenigingen zelf 
ook vrijwilligers, maar het uitvoeren 
van de bestuurstaken vereist steeds 
meer een professionele werkwijze. Je 
krijgt te maken met de privacyregels 
(AVG), je bent als bestuurder hoofde-
lijk aansprakelijk en zo zijn er nog 
meer regels die ervoor hebben 
gezorgd dat vrijwilligers niet zo 
gemakkelijk te porren zijn voor een 
bestuursfunctie. Lukt het niet om 
binnen de eigen gelederen een 
opvolger te vinden voor een vertrek-
kend bestuurder, dan gaat de organi-
satie veelal op zoek naar mensen met 
enige expertise op dit vlak. Die spoe-
ling is echter dun en de verenigingen 
beconcurreren elkaar hierdoor in 
grote mate.

Kansen voor 
vrijwilligersorganisaties
Toch zijn er nog best wat mogelijk-
heden voor vrijwilligersorganisaties 
om geschikte nieuwe vrijwilligers aan 
zich te binden. Ze zullen er misschien 
wel iets meer werk voor moeten 
doen. Marjolijn Houwing: ,,Er zijn 





OP ZOEK NAAR WERK

Op 30 mei 1993 werd Bistro ’t Schip-
persrijk opgericht door Sjaak en 
Carin Rijke die naast hun slagerij in 
IJmuiden een uitdaging zagen in ‘dat 
kleine donkere pandje’ aan het 
Uitgeestermeer. Neef Remco Meijer 
werd aangenomen als chef-kok en 
vanaf het eerste begin hebben veel 
gasten van onze goede kwaliteit 
kunnen genieten. In 2003 werd de 
haven van Zaadnoordijk verbouwd 
en moest de oude locatie plaats-
maken voor vakantiewoningen. Er 
werd er voor ons een mooi pand 

rechtstreeks aan het water gebouwd. 
Dit pand staat er nog steeds en het 
uitzicht is 30 jaar later onveranderd 
mooi! Op 1 januari 2019 is het stokje 
overgedragen aan dochter Serina en 
zoon Romano die met veel enthousi-
asme en nieuwe ideeën het 
bestaande concept voortzetten. In 
de keuken staan inmiddels chef-kok 
Martijn de Jong, die al sinds dat hij 
leerling-kok was bij ’t Schippersrijk 
werkt, en sous-chef Remco van der 
Wal, die ooit nog leermeester was 
van Martijn. Het plaatje is rond en 

Bistro ’t Schippersrijk

SIG ondersteund aan 
mensen met een beperking

Bij Bistro ’t Schippersrijk draait het elk seizoen om het 
complete plaatje. Wilt u ’s zomers lekker op het terras zitten? 
Dan moet u dezelfde kwaliteit kunnen krijgen als wanneer u in 
de winterperiode bij ons binnen aan tafel zit. Goede, meeden-
kende maar altijd correcte bediening en constante kwaliteit 
met lokale producten uit onze keuken. Daar staan we voor!

Stichting SIG is een professionele organisatie voor mensen met 
een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en 
Zuid-Kennemerland. De SIG biedt kleinschalige begeleiding op 
maat op het gebied van wonen, werken/dagbesteding en welzĳn.

samen met een team van enthousi-
aste jongens en meiden kunnen we 
onze visie voortzetten.
Een bezoek aan ‘t Schippersrijk is niet 
compleet zonder onze beroemde, 
meterlange ‘verzameling’ te hebben 
geproefd of te genieten van onze, 
met zorg geselecteerde, bieren en 
wijnen. Voor het 25-jarig jubileum 
hebben wij bijvoorbeeld ons eigen 
bier gebrouwen, het zomerse Schip-
persblond. Wat zo’n succes bleek te 
zijn dat we dit al 5 jaar op rij opnieuw 
laten brouwen. Natuurlijk serveren 
wij ook vegetarische maaltijden en 
verzorgen wij desgewenst gluten- en/
of lactosevrije gerechten.

Website: schippersrijk.nl E-mail: info@
schippersrijk.nl
Telefoon: 0251-312626
Kijk voor een sfeerimpressie van onze 
bistro op een van onze 
socialmediakanalen:
Instagram: bistro.schippersrijk
Facebook: Schippersrijk

Kernwaarden in de visie van de SIG 
zijn respect, autonomie, professiona-
liteit en transparantie. Dat betekent 
in de praktijk dat cliënten de ruimte 
krijgen zich binnen hun mogelijk-
heden te ontwikkelen. Daarbij wordt 
zo veel mogelijk verbinding met de 
samenleving gezocht.

Woonvoorzieningen
In de woonvoorzieningen van de SIG 
wonen cliënten zelfstandig in een 
eigen studio of appartement. Zij 
krijgen individuele begeleiding 
volgens het ‘warme gang’-mo-del. 
Dat wil zeggen: passende begelei-
ding op verzoek en op amaat. Alle 

woonvoorzieningen (in Uitgeest, 
Castricum, Heiloo, Heemskerk, Bever-
wijk, IJmuiden en Haarlem) hebben 
een huiska-mer voor gezamenlijke 
maaltijden en activiteiten, voor wie 
daar aan mee wil doen.

Kinderen
De SIG heeft in Wijk aan Zee een 
woonvoorziening voor kinderen. De 
kinderen/tieners wonen hier in kleine 
groepen, met een eigen slaapkamer. 
Daarnaast heeft de SIG een Logeer-
huis in IJmuiden, waar kinderen, 
jongeren en (jong) volwassenen die 
nog thuis wonen, kunnen logeren. 
Dat is voor de logés een uitje en 

geeft het thuisfront even lucht en 
ruimte. De logés hebben in principe 
een vaste slaapkamer. 

Aan huis
Voor ambulante begeleiding worden 
cliënten aan huis bezocht. Het gaat 
hierbij om ondersteuning van zelf-
standig wonende cliënten en 
gezinnen met een 
ondersteuningsvraag.  

Dagbesteding
De SIG biedt gevarieerde klein-scha-
lige dagbesteding aan, ook voor 
cliënten die niet bij de SIG wonen. 
Het vervoer naar de dag-beste-
dingslocaties wordt in eigen beheer 
uitgevoerd met inzet van vervoers-
vrijwilligers. Hierbij geldt geen kilo-
meterlimiet. Dit komt de keuzevrij-
heid van cliënten in dagbestedings-
mogelijkheden ten goede.

Zowel haarstylisten die net van de 
opleiding komen als vakgenoten die 
al enige werkervaring hebben opge-
daan, zijn welkom. Je gaat bij Paola’s 
Kapsalon niet alleen de kapsels van 
de klanten knippen en in model 
brengen, maar ook kleuren! In de 
afgelopen twee jaar heeft Paola een 
trouwe klantenkring opgebouwd 
door kwaliteit te bieden in een 

professionele kapsalon die van alle 
gemakken is voorzien en waar een 
ongedwongen sfeer heerst. De werk-
tijden en het aantal uren worden in 
onderling overleg bepaald. Belang-
stellenden kunnen een reactie naar 
paolaskapsalon@gmail.com sturen of 
bellen naar 0251 730469. Persoonlijk 
langskomen tijdens openingsuren 
mag natuurlijk ook.

Paola breidt kapsalon uit;
word jij haar nieuwe collega?
Na twee jaar te hebben gewerkt in een ‘kelder’ onder een winkelpand, 
gaat Paola’s Kapsalon volgende maand bovengronds. Aan de Burge-
meester Mooijstraat 32 opent Paola haar gloednieuwe kapsalon, waar 
ruimte is voor een gedreven allround haarstylist.

Paola’s Kapsalon verhuist in juni naar Burgemeester Mooijstraat 32. 
Foto: aangeleverd



WWW.PAOLASKAPSALON.NL
Burgemeester Mooijstraat 24c Castricum - Tel.0251 730469

Paola’s
KAPSALON

Heren - Dames - Kinderen
Welkom met of zonder afspraak

Lijkt het je leuk om bij mij te komen
werken als kapster/ kapper?

Of als stagaire (bol/bbl)?
Mail dan je cv naar paolaskapsalon@gmail.com of bel naar 0251 730469

Ben ik open? Loop dan gezellig even binnen!

Stichting SIG, Alkmaarseweg 1, 1947DA Beverwijk, T 0251-257857 I www.sig.nu E info@sig.nu FB Stichting SIG

p
Wil je graag werken in de gehandicaptenzorg, maar heb 
je (nog) geen relevante opleiding? Welkom bij de SIG! 
Bij ons kun je (betaald) werken en leren tegelijk. 

Leerwerkbanen
bij Stichting SIG Stichting SIG is een professione-

le organisatie voor mensen met 
een beperking en/of autisme-
verwante stoornis in Midden- 
en Zuid-Kennemerland. De SIG 
biedt kleinschalige begeleiding 
op maat op het gebied van 
wonen, werken/dagbesteding 
en welzĳ n. 

Kernwaarden in de visie van de 
SIG zijn respect, autonomie, 
professionaliteit en transparantie. 
Dat betekent in de praktijk dat 
cliënten de ruimte krijgen zich 
binnen hun mogelijkheden te 
ontwikkelen. Daarbij wordt zo 
veel mogelijk verbinding met de 
samenleving gezocht.

Woonvoorzieningen
In de woonvoorzieningen van de 
SIG wonen cliënten zelfstandig in 
een eigen studio of appartement. 
Zij krijgen individuele begeleiding 
volgens het ‘warme gang’-mo-
del. Dat wil zeggen: passende 
begeleiding op verzoek en op 
amaat. Alle woonvoorzieningen 
(in Uitgeest, Castricum, Heiloo, 
Heemskerk, Beverwijk, IJmuiden 
en Haarlem) hebben een huiska-
mer voor gezamenlijke maaltijden 
en activiteiten, voor wie daar aan 
mee wil doen.

Kinderen
De SIG heeft in Wijk aan Zee een 
woonvoorziening voor kinderen. 
De kinderen/tieners wonen hier 
in kleine groepen, met een eigen 
slaapkamer. Daarnaast heeft de 
SIG een Logeerhuis in IJmuiden, 
waar kinderen, jongeren en (jong)
volwassenen die nog thuis wonen, 
kunnen logeren. Dat is voor 
de logés een uitje en geeft het 
thuisfront even lucht en ruimte. 
De logés hebben in principe een 
vaste slaapkamer. 

Aan huis
Voor ambulante begeleiding 
worden cliënten aan huis bezocht. 
Het gaat hierbij om ondersteu-
ning van zelfstandig wonende 
cliënten en gezinnen met een 
ondersteuningsvraag.  

Dagbesteding
De SIG biedt gevarieerde klein-
schalige dagbesteding aan, ook 
voor cliënten die niet bij de SIG 
wonen. Het vervoer naar de dag-
bestedingslocaties wordt in eigen 
beheer uitgevoerd met inzet van 
vervoersvrijwilligers. Hierbij geldt 
geen kilometerlimiet. Dit komt 
de keuzevrijheid van cliënten in 
dagbestedingsmogelijkheden ten 
goede. 

Meer info: www.sig.nu  

Werken bij de SIG betekent samen professi-
oneel en betrokken bijdragen aan de ontwik-
keling en kwaliteit van leven van mensen met 
een verstandelijke beperking en/of autisme-
spectrumstoornis. Onze teams staan open voor 
nieuwkomers met een frisse kijk op de zorg. 

BBL
We bieden leerwerkbanen aan via de Beroeps-
begeleidende Leerweg (BBL). Met de combi-
natie praktijk&opleiding investeren we in de 
toekomst van onze professionele zorg, in het 
welzijn van onze cliënten én in jouw toekomst! 

Wie?
Je hebt hart voor de doelgroep, je zoekt aan-
sluiting bij cliënten, denkt in mogelijkheden, 
toont initiatief en bent fl exibel, ook in een 
wisselend rooster. 
Je komt voor minimaal 21 uur per week bij ons 
in dienst als aankomend assistent-begeleider. 
Daarnaast ga je één dag per week naar school. 
Wij betalen je studiekosten. 

Solliciteren
Geïnteresseerd? Kijk op onze website: 
www.sig.nu of scan de QR-code. 
Mailen kan ook, naar info@sig.nu.
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een beperking en/of autisme-
verwante stoornis in Midden- 
en Zuid-Kennemerland. De SIG 
biedt kleinschalige begeleiding 
op maat op het gebied van 
wonen, werken/dagbesteding 
en welzĳ n. 

Kernwaarden in de visie van de 
SIG zijn respect, autonomie, 
professionaliteit en transparantie. 
Dat betekent in de praktijk dat 
cliënten de ruimte krijgen zich 
binnen hun mogelijkheden te 
ontwikkelen. Daarbij wordt zo 
veel mogelijk verbinding met de 
samenleving gezocht.

Woonvoorzieningen
In de woonvoorzieningen van de 
SIG wonen cliënten zelfstandig in 
een eigen studio of appartement. 
Zij krijgen individuele begeleiding 
volgens het ‘warme gang’-mo-
del. Dat wil zeggen: passende 
begeleiding op verzoek en op 
amaat. Alle woonvoorzieningen 
(in Uitgeest, Castricum, Heiloo, 
Heemskerk, Beverwijk, IJmuiden 
en Haarlem) hebben een huiska-
mer voor gezamenlijke maaltijden 
en activiteiten, voor wie daar aan 
mee wil doen.

Kinderen
De SIG heeft in Wijk aan Zee een 
woonvoorziening voor kinderen. 
De kinderen/tieners wonen hier 
in kleine groepen, met een eigen 
slaapkamer. Daarnaast heeft de 
SIG een Logeerhuis in IJmuiden, 
waar kinderen, jongeren en (jong)
volwassenen die nog thuis wonen, 
kunnen logeren. Dat is voor 
de logés een uitje en geeft het 
thuisfront even lucht en ruimte. 
De logés hebben in principe een 
vaste slaapkamer. 

Aan huis
Voor ambulante begeleiding 
worden cliënten aan huis bezocht. 
Het gaat hierbij om ondersteu-
ning van zelfstandig wonende 
cliënten en gezinnen met een 
ondersteuningsvraag.  

Dagbesteding
De SIG biedt gevarieerde klein-
schalige dagbesteding aan, ook 
voor cliënten die niet bij de SIG 
wonen. Het vervoer naar de dag-
bestedingslocaties wordt in eigen 
beheer uitgevoerd met inzet van 
vervoersvrijwilligers. Hierbij geldt 
geen kilometerlimiet. Dit komt 
de keuzevrijheid van cliënten in 
dagbestedingsmogelijkheden ten 
goede. 

Meer info: www.sig.nu  

Werken bij de SIG betekent samen professi-
oneel en betrokken bijdragen aan de ontwik-
keling en kwaliteit van leven van mensen met 
een verstandelijke beperking en/of autisme-
spectrumstoornis. Onze teams staan open voor 
nieuwkomers met een frisse kijk op de zorg. 

BBL
We bieden leerwerkbanen aan via de Beroeps-
begeleidende Leerweg (BBL). Met de combi-
natie praktijk&opleiding investeren we in de 
toekomst van onze professionele zorg, in het 
welzijn van onze cliënten én in jouw toekomst! 

Wie?
Je hebt hart voor de doelgroep, je zoekt aan-
sluiting bij cliënten, denkt in mogelijkheden, 
toont initiatief en bent fl exibel, ook in een 
wisselend rooster. 
Je komt voor minimaal 21 uur per week bij ons 
in dienst als aankomend assistent-begeleider. 
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Wij zij op zoek naar een
zelfstandige 
werkende kok
Wil jij werken met het 
mooiste uitzicht op het 
Uitgeestermeer?
Solliciteer dan nu op de func-
tie van zelfstandig werkend 
kok bij Bistro ’t Schippersrijk!

Wij bieden jou een goed 
salaris, gezellige werksfeer
en verantwoordelijkheid. 

Wat vragen we? 
Een afgestudeerde, 
gemotiveerde, betrokken 
n creatieve collega die een 
verrijking is voor ons 
team en de keuken!

Wil je meer weten? 
Bel voor de mogelijkheden 
met Serina Rijke - 
06-82998884. Of mail 
naar serina@schippersrijk.nl

Schippersrijk
Bij Bistro ’t Schippersrijk draait het elk seizoen om het com-
plete plaatje, wilt u ’s zomers lekker op het terras zitten? Dan 
moet u dezelfde kwaliteit kunnen krijgen als wanneer u in de 
winterperiode bij ons binnen aan tafel zit. Goede, meedenkende 
maar altijd correcte bediening en constante kwaliteit met 
lokale producten uit onze keuken. Daar staan we voor!

30 mei 1993 werd Bistro ’t Schippersrijk opgericht door Sjaak 
en Carin Rijke die naast hun slagerij in IJmuiden een uitda-
ging zagen in ‘dat kleine donkere pandje’ aan het Uitgeester-
meer. Neef Remco Meijer werd aangenomen als chef-kok en 
vanaf het eerste begin hebben veel gasten van onze goede kwaliteit kunnen genieten. In 2003 werd de 
haven van Zaadnoordijk verbouwd en moest de oude locatie plaats maken voor vakantiewoningen. Er 
werd er voor ons een mooi pand rechtstreeks aan het water gebouwd. Dit pand staat nog steeds en het 
uitzicht is 30 jaar later onveranderd mooi! 

1 januari 2019 is het stokje overgedragen aan dochter Serina en zoon Romano die met veel enthousias-
me en nieuwe ideeën het bestaande concept voortzetten. In de keuken staan inmiddels chef-kok Martijn 
de Jong, die al sinds dat hij leerling kok was bij ’t Schippersrijk werkt, en sous-chef Remco van der Wal, 
die ooit nog leermeester was van Martijn. Het plaatje is rond en samen met een team van enthousiaste 
jongens en meiden kunnen we onze visie voortzetten. 

Een bezoek aan ‘t Schippersrijk is niet compleet zonder onze beroemde, meterlange ‘verzameling’ te 
hebben geproefd of te genieten van onze, met zorg geselecteerde, bieren en wijnen. Voor het 25-jarig 
jubileum hebben wij bijvoorbeeld ons eigen bier gebrouwen, de zomerse Schippersblond. Wat zo’n succes 
bleek te zijn dat we dit al 5 jaar op rij opnieuw laten brouwen. Natuurlijk serveren wij ook vegetarische 
maaltijden en verzorgen wij desgewenst gluten en/of lactose vrije gerechten. 

Website: schippersrijk.nl
Email: info@schippersrijk.nl
Telefoon: 0251-312626
Kijk voor een sfeerimpressie van onze bistro 
op één van onze social media kanalen:
Instagram: bistro.schippersrijk
Facebook: Schippersrijk
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OMGEVING LIMMEN: 
• Hogeweg 

gemiddeld €50,- p.mnd

VANAF
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BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

Wij zijn op
zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

  

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

Werknemers die vertrekken naar een andere 
werkgever, zijn vaak nog maar kort in dienst. Van 
de 363 duizend werknemers die per kwartaal van 
werkgever veranderden, werkten er 213 duizend 
(59 procent) korter dan twee jaar bij hun vorige 
werkgever. Ruim 60 duizend baanwisselaars (17 
procent) werkten vijf jaar of langer bij de vorige 
werkgever. Bij werknemers die van werkgever 
veranderen, gaat het relatief vaak om scholieren 
en studenten met een betaalde (bij)baan. Van alle 
baanwisselaars volgde 38 procent (137 duizend) 
onderwijs. Werknemers die geen onderwijs 
volgden, waren langer in dienst bij hun vorige 
werkgever dan onderwijsvolgende 
baanwisselaars.

Logistieke, commerciële en 
dienstverlenende beroepen
Per kwartaal in 2022 veranderde 8,5 procent van 
alle werknemers die minder dan twee jaar in 
dienst waren, van werkgever. Van de werknemers 
die twee jaar of langer in dienst waren, had 2,8 
procent een andere werkgever dan drie maanden 
eerder. Van de werknemers met weinig dienst-
jaren wisselden relatief veel werknemers met een 
logistiek beroep van werkgever. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om chau�eurs en om laders, lossers 
en vakkenvullers. Ook werknemers die nog maar 
kort werkten in een commercieel of een dienst-
verlenend beroep, als kassa- of callcentermede-
werker, of als keukenhulp, kok of ober, wisselden 
relatief vaak. Van de werknemers met een langer 
dienstverband veranderden degenen met een 

commercieel beroep het meest. Behalve kassa-
medewerkers waren dit relatief veel verkoopme-
dewerkers in de detailhandel. Werknemers met 
minstens twee dienstjaren in een openbaar 
bestuur, veiligheid of juridisch beroep, zoals over-
heidsambtenaren en militairen, waren daaren-
tegen relatief honkvast.

Iets minder baanwisselaars in 
vierde kwartaal 2022
In het vierde kwartaal van 2022 was het aantal 
werknemers dat van werkgever veranderde, iets 
lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 
Het aantal baanwisselaars daalde van 356 
duizend naar 347 duizend. De meeste werkne-
mers die van werkgever wisselen, deden dit 
vanuit een �exibele arbeidsrelatie. Van de baan-
wisselaars in het vierde kwartaal had 64 procent 
een �exibele arbeidsrelatie en 36 procent stapten 
over vanuit een vaste baan. Vergeleken met 2021 
waren er in 2022 iets meer werknemers die vanuit 
een vaste arbeidsrelatie van baan veranderden.
Bron: CBS

Bijna 6 op 10 baanwisselaars 
korter dan twee jaar in dienst

In 2022 waren er gemiddeld per kwartaal 363 duizend werknemers die van baan 
zijn veranderd. Dat is 4,7 procent van alle werknemers. Deze werknemers hadden 
een andere werkgever dan drie maanden eerder. Bijna 60 procent van de baanwis-
selaars werkte korter dan twee jaar in hun vorige baan. Dit blijkt uit een nadere 
analyse van nieuwe CBS-cijfers over wisseling van werkgever.



Kop

OP ZOEK NAAR WERK

Hoe veerkrachtig de Nederlandse 
economie is, heeft de situatie na de 
coronacrisis bewezen. Waar men 
vreesde voor een algehele recessie, 
bleek in relatief korte tijd weer 
sprake te zijn van groei. Consu-
menten hielden aanvankelijk de 
hand op de knip, maar gingen 
daarna meer uitgeven en daardoor 
klom ons land relatief snel weer uit 
de malaise. Vervolgens vormden de 
zorgelijke situatie in Oekraïne en de 
daarmee gepaard gaande stijging 
van de brandstofprijzen een nieuw 
gevaar voor onze economie. 
Intussen kwam de vergrijzing in een 
stroomversnelling terecht. De 
komende jaren zal die vergrijzing 
nog grotere vormen aannemen. Dat 
houdt verband met de geboortegolf 
die zich voordeed in de periode net 
na de Tweede Wereldoorlog. In de 
eerste jaren direct na deze oorlog 
was er sprake van een enorme 

geboortegolf, maar ook in de twintig 
jaren die volgden, werden in ons 
land meer mensen geboren dan 
gemiddeld. We zijn nu in de fase 
beland waarin de mensen, die net na 
de oorlogsjaren ter wereld kwamen, 
op hoge leeftijd zijn gekomen. Zij 
zijn niet meer in staat om te werken 
en hebben veelal extra zorg en 
ondersteuning nodig.

Waar enerzijds de vraag naar perso-
neel dus toeneemt, zijn er anderzijds 
minder mensen beschikbaar om al 
dat werk te kunnen doen. Bovendien 
zijn er in de loop der tijd ook veel 
nieuwe banen bijgekomen. Door 
technologische ontwikkelingen 
kennen we tegenwoordig beroepen 
waarvan we een halve eeuw geleden 
nog nooit hadden gehoord. Welis-
waar zijn bepaalde beroepen 
daarmee ook wat meer naar de 
achtergrond geraakt of zelfs geheel 

Personeelstekorten nopen tot 
maken van harde keuzes

Steeds meer bedrijven hebben moeite met het vinden van 
geschikt personeel. Met name in de ICT-branche, de onderwijs-
sector, de bouwsector en technische beroepen is de vraag om 
personeel groot. Ook de overheid en de � nanciële sector 
ervaart nu al behoorlijk wat problemen om de juiste mensen 
op de juiste plekken te kunnen krijgen. Deze trend zal zich in 
de komende jaren verder doorzetten. Het gevolg zal zijn dat 
organisaties harde keuzes zullen moeten maken. Uiteindelijk 
zal de hele samenleving hiervan de e� ecten gaan merken.

verdwenen, maar dat weegt niet op 
tegen de vraag naar personeel voor 
de nieuwe beroepen. En omdat 
Nederland gedurende pakweg 
twintig à vijfentwintig jaar lang een 
bovengemiddeld geboortecijfer 
kende, zal de vergrijzing ook pas over 
twintig jaar ten einde komen. Pas 
dan ontstaat weer een meer even-
wichtige situatie en tot die tijd 
moeten we dus andere oplossingen 
vinden om het tekort aan personeel 
te kunnen opvangen. Waar het 
aanvankelijk beperkt bleef tot een 
probleem binnen de arbeidsmarkt, 
zal het uiteindelijk de hele maat-
schappij geleidelijk gaan 
ontwrichten, wanneer we geen 
harde keuzes maken.

Die harde keuzes komen bijvoor-
beeld neer op het terugschroeven 
van dienstverlening of het verkleinen 
van het assortiment bij bedrijven. We 
zijn het inmiddels gewend dat we via 
het internet een artikel bestellen en 
dat het de volgende dag al thuisbe-
zorgd wordt. Door een gebrek aan 
bezorgers kan die termijn in de 
toekomst wellicht uitkomen op 
enkele dagen. Ook het herstellen van 
problemen aan de verwarming zal 
wellicht niet meer altijd op zeer korte 
termijn mogelijk zijn, omdat de 
installateurs niet voldoende 
monteurs beschikbaar hebben. En zo 

gaat geleidelijk een nieuwe situatie 
ontstaan, waarbij we zullen moeten 
leren leven met dergelijke beper-
kingen. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan hebben we al gezien in het 
openbaar vervoer. Zowel de Neder-
landse Spoorwegen als busmaat-
schappijen in het streekvervoer 
hebben vorig jaar moeten besluiten 
om de dienstregeling aan te passen, 
omdat er niet voldoende personeel 
beschikbaar was. In ziekenhuizen 
gebeurde iets soortgelijks. Ook hier 
harde keuzes: wie krijgt wel zorg 
aangeboden en wie niet?

Eén van de oplossingen voor het 
personeelstekort is meer gaan 
werken. In Nederland komen deel-
tijdbanen relatief veel voor. Sterker 
nog, met een gemiddelde van 30,6 
uur werken per week staat Nederland 
op de eerste plaats van de lijst met 
landen waar men het minst werkt. 
Wij werken zelfs gemiddeld drie uur 

per week minder dan de nummer 
twee op die lijst: Denemarken. 
Daarna volgen Ierland (35,1), Duits-
land (35,5) en het Verenigd Koninkrijk 
(36,5), maar de echt harde werkers 
wonen in Griekenland, waar men 
gemiddeld per week 42,1 uren werkt. 
Als meer Nederlanders in voltijd 
dienstverband zouden werken, zou 
de vraag naar personeel minder 
groot zijn. Een betere beloning kan 
mensen hiertoe soms verleiden. Ook 
loont het zich de moeite om te kijken 
naar de mogelijkheden om nog meer 
groepen mensen bij het arbeids-
proces te betrekken, zoals mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
of mensen met een migratieachter-
grond. Verder kan ook automatise-
ring veel werk uit handen nemen. 
Niet voor niets wordt door technolo-
giebedrijven volop ingezet op het 
ontwikkelen van robots die taken 
van de mens zouden kunnen 
overnemen.

Steeds meer bedrijven hebben moeite om aan gekwali� ceerd personeel te komen. Foto: Regio Media Groep





Winkelmanager bij 
MOOI parfumerie in Castricum

Werken in de regio?
Expert De Graaf is onder Castricummers, maar ook in de regio, 
inmiddels een bekende en vertrouwde winkel in home 
elektronica.

Wie bovenstaande kop als muziek in de oren 
klinkt, kan direct aan de slag bij Alphatrots. Pas 
wel op, want wie eenmaal via Alphatrots werkt, 
blijft vaak jarenlang aan het bedrijf verbonden. 

OP ZOEK NAAR WERK

Werk je graag met mensen en heb je 
een passie voor de beautyindustrie? 
Kom dan werken als winkelmanager 
bij MOOI parfumerie Van den Haak in 
winkelcentrum Geesterduin. In deze 

functie ben je verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen in de winkel en 
geef je leiding aan het enthousiaste 
team. Je bent als het ware de lokale 
ambassadeur van MOOI parfumerie 

Het team van parfumerie MOOI Van den Haak. Foto: aangeleverd

,,Al ruim 93 jaar staan we klaar voor 
onze klanten’’, zegt Danny de Graaf. Hij 
vervolgt: ,,Wat wij willen voor onze 
klanten? Het beste advies en dat u 
altijd goed geholpen wordt en altijd 
optimaal kunt genieten van uw nieuwe 
aanwinst. Bestelt u online, dan wordt u 
gewoon geholpen door uw lokale 
Expertwinkel. Is het product kapot? 
Geen probleem, de winkel om de hoek 
staat voor u klaar. Dat is de kracht van 
Expert. Met ons team verkopers en 
bezorgers/installateurs proberen wij 
onze klanten te ontzorgen.’’ Om het 
team te versterken zoekt Expert De 
Graaf fulltime (en parttime) bezorgers/
installateurs en een parttime 
verkoopmedewerker.
Danny: ,,Het liefst hebben we mensen 
met een technische achtergrond, maar 
ook kunnen wij onze mensen intern 
opleiden. Kun je goed tillen en ben je 
handig, dan heeft Expert Castricum 
een mooie vacature voor jou! Kom 
werken in een gezellig team en dicht 
bij huis in de regio. Leeftijd is voor ons 
onbelangrijk. Heb jij zin gekregen in 
deze baan? Solliciteer dan op deze 
functie.’’ Ook bij De Graaf Elektrotech-
niek, een andere BV van de broers De 

Graaf, is men op zoek naar elektromon-
teurs. De Graaf Elektrotechniek is op 
een groot aantal terreinen actief. 
Belangrijkste aandachtsgebied is het 
installeren van licht-, kracht, telema-
tica- en beveiligingsinstallaties in de 
utiliteitsbouw. Daarnaast houdt het 
bedrijf zich ook bezig met aanleg, 
onderhoud en renovatie van 
woningbouwinstallaties. 
Interesse? Stuur dan een e-mail naar 
robert.de.graaf@expert.nl met je 
motivatie.

en je zorgt ervoor dat de winkel zo 
optimaal mogelijk presteert. Iets 
voor jou? Loop eens binnen op het 
adres Geesterduin 54 voor meer 
informatie.

Werknemers zijn dik tevreden en 
beoordelen Alphatrots met een 9,4. 
Het bedrijf levert huishoudelijke hulp 
door heel Nederland. Wie denkt dat 
huishoudelijk werk alleen maar 
‘poetsen’ is heeft het goed mis. Direc-
teur Berend Raap weet wel beter en 
is trots op die honderden medewer-
kers die dagelijks - voornamelijk - 
ouderen helpen. Hoe trots? 
Alphatrots!

Alphatrots zoekt nieuwe 
huishoudelijke hulpen
Bij Alphatrots werken we met de zoge-
noemde “Gouden Koppels”. Een vaste 
hulp die wekelijks bij de cliënten over 
de vloer komt. Natuurlijk is de primaire 
taak het verrichten van het huis-
houden. Maar er komt véél meer bij 
kijken. Er ontstaat een vertrouwens-
band tussen de cliënten en hulpen die 
heel waardevol is. De gouden koppels 
zijn dan ook de basis voor het bedrijf. 
Er vindt altijd eerst een kennismakings-
gesprek plaats, zodat we zeker weten 
dat het van beide kanten klikt. Op deze 
manier ontstaat tussen de cliënten en 
onze mensen een vertrouwensband 
die heel waardevol is. Alphatrots is 13 
jaar geleden begonnen in een Fries 
dorpje en groeide uit tot de landelijke 

speler die het nu is. Omdat we groeien 
en uitbreiden, zijn we op zoek naar 
mensen die met ons mee willen 
groeien. Bij ons kies je zelf hoeveel 
uren per week je gaat werken, je 
beheert je eigen planning, werkt bij 
vaste cliënten en de verdiensten zijn 
goed, want je krijgt € 22,- per uur. We 
zijn ooit begonnen als belangenbehar-
tiger voor medewerkers in de huishou-
delijke hulp omdat ze bijvoorbeeld 
onderbetaald werden. We staan ook 
echt voor onze mensen, die ons mede 
daarom zo goed beoordelen. De 
gemiddelde leeftijd van de hulpen die 
via Alphatrots werken ligt vrij hoog. We 
hebben zelfs een hulp van 76 jaar die 
haar werk zó leuk vindt dat stoppen 
voorlopig nog geen optie is. Maar 
goed, enige levenservaring is dan ook 
wel belangrijk in dit vak. Al kan dit 
werk ook voor studenten heel geschikt 
zijn. Zeker als je daarnaast nog eens 
een studie volgt in - bijvoorbeeld - het 
sociale domein. Onze mensen krijgen 
niet altijd de maatschappelijke waarde-
ring die ze verdienen, daarom 
schreeuwen wij van de daken hoe 
belangrijk en onmisbaar ze zijn. We 
plaatsen ze bewust op een voetstuk 
omdat we oprecht ontzettend trots op 
ze zijn. Hoe trots? Alphatrots!

Leuk en zinvol werk dat ook nog 
eens goed betaalt

Het (grote) personeelstekort in de 
kinderopvang geldt voor heel Neder-
land. Ook onze regio heeft te maken 
met grote personeelstekorten. In 
Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-
Waterland was de arbeidsmarkt voor 
kinderopvang in 2020 nog gemiddeld. 
In Zuid-Kennemerland en IJmond was 
al sprake van krapte in deze sector. Nu 
worden de drie arbeidsmarktregio’s 
gekenmerkt door een ‘zeer krappe’ 
arbeidsmarkt voor kinderopvang. Ook 
op de langere termijn, zeker met het 
overheidsvoornemen om de kinderop-
vang voor 94% te vergoeden, is de 
verwachting dat de personeelste-
korten verder zullen toenemen. Dit 
kan er voor zorgen dat wachtlijsten 
voor ouders verder oplopen.

Eind 2022 stonden in de drie arbeids-
marktregio’s samen 450 vacatures in 
de kinderopvang open. Vooral Zaans-
treek-Waterland en Zuid-Kennemer-
land en IJmond hebben ook nog te 
maken met concurrerende vraag naar 
personeel uit de regio Groot-
Amsterdam, waar nog eens 650 mede-
werkers kinderopvang werden 
gezocht. In de drie regio’s in Noordelijk 
Noord-Holland stonden slechts 135 
WW-gerechtigden geregistreerd met 

een achtergrond in de kinderopvang. 
Deze cijfers laten zien dat de sector 
zich ook moet richten op andere 
manieren van werving.

Zeer krappe arbeidsmarkt voor 
pedagogisch medewerkers 
kinderopvang
De krappe arbeidsmarkt in de kinder-
opvang heeft verschillende oorzaken, 
zo blijkt uit de UWV-publicatie ‘Zij-
instroom belangrijk voor aanpak 
tekorten kinderopvang’. Uit een peiling 
onder werkgevers in de kinderopvang-
organisaties blijkt dat zij het ziektever-
zuim van werknemers noemen als 
belangrijkste oorzaak van het perso-
neelstekort (67%), gevolgd door 
onvoldoende aanbod van geschikte 
kandidaten (66%) en langlopende 
tekorten die niet zijn ingelopen (51%).

Oriënteren op een overstap naar de 
kinderopvang
Een deel van de vraag naar personeel 
kan worden ingevuld door mensen die 
vanuit een andere sector zij-instromen. 
Hierbij kan worden gedacht aan activi-
teiten-, groeps- en woonbegeleiders, 
verkoopmedewerkers detailhandel, 
kelners, barpersoneel, receptionisten, 
telefonisten en verzorgenden. Werk-

Personeelstekorten in de kinderopvang 
werken door in andere sectoren

Veel sectoren kampen met personeelstekorten. De gevolgen 
van die tekorten overstijgen in sommige gevallen de sector 
zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kinderopvang. Kinderop-
vang stelt ouders in staat om betaald werk te verrichten. 
Omgekeerd kan het zo zijn, dat mensen niet of minder werken 
omdat er geen plaats is bij de kinderopvang.

zoekenden die zich hierin herkennen 
kunnen overwegen de overstap naar 
de kinderopvang te maken. Hiervoor 
kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij het 
Leerwerkloket.

Skills en vaardigheden
Het werk van een pedagogisch mede-
werker kinderopvang is heel divers en 
bestaat onder andere uit het bege-
leiden van kinderen bij spelactiviteiten, 
het observeren van gedrag van 
kinderen en samenwerken met ouders. 
Belangrijke skills en vaardigheden die 
van de medewerker worden gevraagd 
zijn het begeleiden van en aandacht 
hebben voor anderen, goede commu-
nicatieve vaardigheden (voor zowel het 
contact met kinderen als voor de 
samenwerking met collega’s en ouders) 
en het kunnen organiseren en bege-
leiden van spelactiviteiten. Ook zelf-
standig kunnen werken, verantwoor-
delijkheid nemen/dragen en creativi-
teit zijn belangrijke eigenschappen die 
de kandidaten moeten hebben.

Ontwikkeling WW-uitkeringen
In april 2023 werden er in de arbeids-
marktregio Noord-Holland Noord 5.222 
WW-uitkeringen verstrekt, een daling 
van 2,2% ten opzichte van de maand 
ervoor. In Zuid-Kennemerland en 
IJmond was de daling met 1,7% naar 
3.390 uitkeringen iets lager. In Zaans-
treek-Waterland werden 2.768 
WW-uitkeringen verstrekt, een daling 
van 0,4%. Met name in vervoer en 
logistiek, in de horeca en in de zorg en 
welzijn daalde het aantal 
WW-uitkeringen.





Werkzoekenden en werkgevers zoeken elkaar op. Foto: Bart Jonker

Eind 2022 stonden er in de arbeids-
marktregio Zuid-Kennemerland en 
IJmond (ZKIJ) ruim 7.000 vacatures 
open. Tegelijkertijd zijn in dezelfde 
regio ruim 13.000 mensen zonder 
werk geregistreerd als werkzoekend. 
Daarnaast is er nog eens een groep 
van ongeveer 10.000 niet-geregis-
treerde mensen zonder werk. Deze 
categorie wordt ook wel onbenut 
arbeidspotentieel genoemd en hier-
onder vallen werklozen, semiwerk-
lozen en onderbenutte deeltijdwer-
kers. Deze cijfers laten zien dat we te 
maken hebben met een stevige 
mismatch op de arbeidsmarkt.
Door de vergrijzing zullen de perso-
neelstekorten verder toenemen en 
die tekorten dreigen structureel te 
worden. Als gevolg kunnen maat-
schappelijk noodzakelijke opgaven, 
zoals de woningbouw, de energie-

transitie, zorg en onderwijs, niet 
gerealiseerd worden. Er zijn daarom 
duidelijke keuzes en acties nodig om 
de arbeidsmarkt nu en in de 
toekomst beter te laten 
functioneren.

Ambitie
Vanwege de huidige arbeidsmarktsi-
tuatie voelen de samenwerkende 
partners de urgentie om zo snel 
mogelijk concrete stappen te zetten 
richting een regionaal werkcentrum. 
Binnen dit regionale werkcentrum 
wordt de dienstverlening aan 
werkenden, werkzoekenden en 
werkgevers versterkt waardoor ook 
de arbeidsmarkt wordt versterkt. 
Daarmee wordt de huidige dienst-
verlening die momenteel door part-
ners wordt geboden in het Regionaal 
mobiliteitsteam ZKIJ bestendigd.

Partners arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond 
ondertekenen intentieverklaring regionaal werkcentrum

Geen standaard banenmarkt: het Werkfestival op Nova 
Campus Beverwijk verbindt werkgevers en werkzoekenden

De huidige arbeidsmarkt is krap en er is sprake van een 
mismatch. Om de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken 
hebben gemeenten, UWV, werkorganisaties, onderwijsinstel-
lingen, werkgevers en vakbonden in de arbeidsmarktregio 
Zuid-Kennemerland en IJmond op 10 mei een intentieverkla-
ring getekend waarin zij de ambitie uitspreken om een regio-
naal werkcentrum op te richten. Dit moet helpen om de 
behoeften en mogelijkheden van werkgevers, werknemers en 
werkzoekenden in de regio beter op elkaar te laten aansluiten.

Op dinsdag 6 juni vindt er een interessant evenement in de 
regio Zuid-Kennemerland en IJmond plaats: het Werkfestival. 
Dit evenement wordt georganiseerd door WerkgeversService-
punt Zuid-Kennemerland en IJmond in samenwerking met 
Nova College en ZKIJ Werkt Door. Het Werkfestival vindt plaats 
op de Nova Campus aan de Laurens Baecklaan 23-25 in Bever-
wijk en heeft als doel werkgevers en werkzoekenden op een 
laagdrempelige manier met elkaar in contact te brengen.

Met het ondertekenen van een 
intentieverklaring op 10 mei 2023 
spreken de samenwerkende partners 
de ambitie uit om begin 2024 een 
minimum variant – fysiek en online 
- van het regionaal werkcentrum 
operationeel te hebben. Deze eerste 
variant wordt vervolgens dooront-
wikkeld tot een volwaardig regionaal 

werkcentrum in lijn met de 
aanstaande landelijke ontwikke-
lingen en wetgeving.
Visie op de arbeidsmarkt
De samenwerkende partners 
geloven dat werk bijdraagt aan 
welzijn, materiële welvaart, gezond-
heid, zingeving en ontwikkeling van 
inwoners. Daarom zetten zij zich in 

Divers en inclusief 
personeelsbeleid
In de huidige tijd van arbeidskrapte 
kan het voor werkgevers een uitda-
ging zijn om geschikte kandidaten te 
vinden en te behouden. Een divers 
en inclusief personeelsbeleid kan 
daarbij een uitkomst bieden. Om 
werkgevers hierbij te ondersteunen, 
bieden de drie organisatoren het 
Werkfestival aan, waar vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar 
worden gebracht. Twee 

voor een inclusieve arbeidsmarkt 
waarin iedereen duurzaam mee kan 
doen. De deelnemende partijen zien 
het regionaal werkcentrum als een 
middel om de behoeften en moge-
lijkheden van werkgevers, 
werkenden en werkzoekenden, nu 
en in de toekomst beter op elkaar 
aan te laten sluiten.

is om in bepaalde branches te 
werken en op de foto gaan in de 
fotobooth. Als werkgever kunt u 
zowel aan het ochtendprogramma 
als aan het middagprogramma deel-
nemen. Het ochtendprogramma 
wordt afgesloten met een uitge-
breide lunch, waar u als werkgever 
de mogelijkheid heeft om te 
netwerken en vervolgafspraken te 
maken. In het middagprogramma 
kunt u een plek reserveren om uw 
bedrijf aan werkzoekenden te 
presenteren, maar u kunt er ook voor 
kiezen om als bezoeker langs te 
komen. Daarnaast is er de mogelijk-
heid om een introducé van een 
ander bedrijf mee te nemen.

Programma
09.00-09.30 Inloop
09:30-12.30 Informatie en inspiratie 
 voor werkgevers
12.30-13.30 Lunchpauze
13.30-16.30 Ontmoeting werkgevers 
 en werknemers

Werkgevers kunnen zich aanmelden 
via de site van het 
WerkgeversServicepunt 
(www.wspzkij.nl/evenementen/
werkfestival) voor het Werkfestival. 
Werkzoekenden kunnen terecht op 
de evenementenpagina van ZKIJ 
Werkt Door (https://zkijwerktdoor.nl/
event/werkfestival).

OP ZOEK NAAR WERK

Partners slaan de handen ineen voor regionaal werkcentrum. Foto aangeleverd door UWV. Bron: UWV. 

programmaonderdelen
Het Werkfestival bestaat uit twee 
programmaonderdelen. Het 
ochtendprogramma is gericht op 
werkgevers en biedt informatie en 
inspiratie over inclusief ondernemen. 
Het middagprogramma biedt werk-
zoekenden en werkgevers de moge-
lijkheid om in festivalsfeer met elkaar 
in contact te komen. Ook kunnen 
werkzoekenden er hun cv laten 
checken, sollicitatietips krijgen, 
middels een VR-bril ervaren hoe het 








