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Castricum - In heel Nederland zijn acties op touw gezet om kleding en levensmiddelen in te zamelen voor de vluchte-
lingen uit Oekraïne. Ook Muttathara gaf die gelegenheid. Vera Fetisova houdt zich daar al vier jaar als vrijwilligster 
bezig met de inname van kleding. Zij vertelde: ,,Ik kom uit Rusland en woon nu twaalf jaar in Nederland. Het is heel 
aardig van iedereen om kleding voor de oorlogsslachto�ers te brengen, maar we hebben nu eigenlijk veel te veel. Er is 
nu veel meer behoefte aan artikelen als verbandmiddelen, pijnstillers en antibiotica.” Vera zet zich ook in voor de 
opvang van de vluchtelingen uit het rampgebied: ,,De huisvesting daarvan komt moeizaam op gang, terwijl de eerste 
mensen al in Castricum zijn aangekomen. Ik verzamel adressen van inwoners van Castricum en omgeving die onderdak 
kunnen en willen geven. Zij kunnen zich bij mij aanmelden via fetisova_vera@hotmail.com. Tekst en foto: Hans Boot

Inzamelingsacties voor Oekraïne

Castricum - Het is nog geen lente, 
laat staan zomer, maar toch is Strand-
huis Exploitatie BV van paviljoen-
houder Richard Groot alweer druk 
bezig met de voorbereidingswerk-
zaamheden voor het plaatsen van alle 
huisjes op het drukke strand. Mede-
werker Roy Theissling zei daarover: 
,,We zijn begonnen met het boren van 
de fundering die bestaat uit ijzeren 
pijpen. Daar komen balken overheen 
en dan worden de huisjes erop 
geplaatst. Vervolgens worden ze op 
de nutsvoorzieningen aangesloten. 
Vanaf 1 april kunnen de eigenaren er 
weer in.’’ Tekst en foto: Hans Boot

Strandhuisjes 
komen eraan!

EEN BROSSE ROOMBOTER KOEKBODEM MET VERSE STUKJES APPEL, 
LUCHTIGE SLAGROOM, AMANDEL VICTORIA EN EEN VLEUGJE KANEEL.

APPEL SPECIAAL TAARTJE
LUCHTIGE SLAGROOM, AMANDEL VICTORIA EN EEN VLEUGJE KANEEL.

9,95

Gemeenteraads-
verkiezingen  

2022

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

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

ONTBIJTSPEKJES 
€ 3,99

GRATIS POT GRAUWE ERWTEN

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
WITLOFSTAMPPOT MET

2 SLAVINKEN
SAMEN€ 6,99

VLEESWARENTRIO 
CORNEDBEEF 

RUNDERROLLADE    
CHORIZO

SAMEN € 5,99
SOEP VAN DE WEEK:

FRANSE UIENSOEP
PER POT  € 3,99
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Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Week van de Afvalhelden

Waarom de Week 
van de Afvalhelden?
In de Week van de Afvalhelden 
zetten wij onze afvalmedewerkers 
in het zonnetje. Zij zijn voor ons van 
onschatbare waarde en staan in weer 
en wind klaar om afval in te zamelen. 
En niet alleen in Uitgeest, maar in 
heel Nederland. De afvalketen is een 
onmisbare sector die iedere dag in 
de weer is voor een schoner milieu. 
De Week van de Afvalhelden is een 
initiatief van Nederlandse Vereniging 
van Reinigingsdiensten (NVRD), 
Vereniging Afvalbedrijven en O&O 
Fonds GEO.

Duimpje omhoog
Wilt u uw waardering tonen aan 
onze Afvalhelden? Steek dan uw 

duim omhoog als u ze tegenkomt. 
Een klein gebaar, maar een enorme 
opsteker voor onze medewerkers.



U kunt Arno overal tegenkomen: Op de 
kraan wagen, containers weghalen bij de 
milieustraat Schulpstet, maar vooral als 
chauff eur op de zijbelader. Die afwisseling 
vindt hij ook het leukste aan zijn werk. 
Arno: “Kinderen zijn onze grootste fans. 
Of we nou langs een schoolplein rijden 
of door de straat, er wordt altijd naar 
ons gezwaaid. “ En de allergrootste fan 
in Castricum is misschien wel Len. “Len 
staat elke week op de hoek van de straat 
te wachten tot we langskomen. Hij is gek 
op mijn collega Leon. Soms mag hij een 
stukje meerijden. Dat is toch prachtig?” 
Castricummers laten vaak hun waardering 
zien. “We vinden regelmatig een pak 
koek op de rolcontainer en rond Kerst 
kerststollen. Laatst hadden we toch een 
container geleegd die iemand per ongeluk 
verkeerd om had gezet. Toen werden we 
getrakteerd op gevulde koeken.”

Het contact met en informeren van 
inwoners bevalt Arno zo goed, dat 
hij start als afvalcoach. “Ik merk dat 
ik heel blij word als ik iets kan doen 
voor inwoners, service kan bieden. De 
afgelopen jaren heb ik veel geleerd. 
Bijvoorbeeld om meer geduld te hebben. 
Vroeger was ik wat kort door de bocht. En 
luisteren is ontzettend belangrijk. Wat is 
de andere kant van een verhaal. En dat je 
prettig uit elkaar kunt gaan, zonder dat je 
het met elkaar eens hoeft te zijn.”

Onze afvalheld in het zonnetje: Arno Hilckman

Tip uit de milieustraat!
Het wordt weer voorjaar. Weet dat u 
bij de milieustraat geen graszoden en 
grond kwijt kunt. Dat brengt u naar 
een particuliere partij.

En sorteer de spullen die u wegbrengt 
thuis alvast. Zo gooit u alles op de 
milieustraat makkelijk weg. Zorg dat 
het voor onze medewerkers makkelijk 
te zien is wat u wegbrengt. Dichte, 
zwarte vuilniszakken zijn dus niet 
handig. We vragen altijd of u die open 
wilt maken. 

Doe mee met de 
kleurplatenactie



Wil jij helpen om onze Afvalhelden in het zonnetje te 
zetten? Jij kunt de medewerkers van bijvoorbeeld onze 
huisvuilwagens verrassen met een mooie kleurplaat 
of tekening. Hang deze achter het raam, aan de 
voorkant van de container of geef je kleurplaat af bij de 
milieustraat. 

  De kleurplaat kun je downloaden van de 
gemeentewebsite (www.castricum.nl/afval) 
of ophalen bij de milieustraat. 

Als je kans wilt maken op één van de leuke prijzen dan zijn er 
twee mogelijkheden om mee te doen:

 Maak een foto van je kleurplaat en plaats deze foto 
in een openbaar bericht op Facebook en tag de 
gemeente Castricum.

 Geef je kleurplaat af bij de milieustraat Castricum of 
stuur ’m op naar Team Afval, t.a.v. jury kleurwedstrijd, 
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

Alle kleurplaten die bij ons binnen zijn voor vrijdag 25 maart
maken kans op deze mooie prijzen: Lego Duplo vuilniswagen 
(0 tot 5 jaar) of een Playmobil vuilniswagen (5 tot 12 jaar).

1

2

Kent u deze al?Kent u deze al?

Maak kennis met onze KEA-container. U vindt hem op 
verschillende milieuparkjes in het dorp. Het is een makkelijke 
manier om klein elektrisch afval weg te gooien, zoals een 
föhn, broodrooster of elektrische tandenborstel. 
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Gemeentenieuws

Kies voor wat u belangrijk vindt voor Castricum
Burgemeester Toon Mans: “De gemeente-
raad gaat over heel veel onderwerpen 
die dicht bij de belevingswereld van alle 
Castricummers liggen, bijvoorbeeld wonen, 
zorg of sport. Op 16 maart kiest u voor de 

personen die er voor u zijn, voor uw woon- 
en leefomgeving. Ga dus stemmen op 16 
maart en kies voor wat u belangrijk vindt 
voor Castricum.”

Informatievideo Welzijn op recept 
Veel mensen die bij de huisarts komen, 
hebben naast een lichamelijke probleem, 
ook andere klachten. Soms zijn patiënten 
naast een lichamelijke diagnose veel meer 
gebaat bij andere oplossingen. Ze zijn bij-
voorbeeld eenzaam of ze zoeken een leuke 
hobby waar ze andere mensen kunnen ont-
moeten. In Castricum is er het programma 
Welzijn op recept. In een nieuwe informatie-
video wordt Welzijn op recept uitgelegd aan 
de hand van voorbeelden uit de praktijk. 
Wethouder Binnendijk: ‘Tegen eenzaam-
heid helpt een pilletje niet, daarvoor heb je 
iets anders nodig. En Welzijn op recept kan 
dat juist bieden.’

Aandacht en activiteiten als medicijn 
Welzijn op recept is een samenwerkingspro-
ject tussen medewerkers in de huisartsen-
praktijk, de huisartsen zelf, de praktijkonder-
steuners, de GGZ en het Sociaal Team van 
Castricum. Goede zorg is niet altijd medi-
sche zorg, maar kan juist gevonden worden 
in het welzijnswerk van Castricum. Na de 
doorverwijzing naar het sociaal team of de 
welzijnswerker, volgt er een vraaggesprek. 
Waar de huisarts kijkt naar de oorzaak, kijkt 
het sociaal team naar de oplossing. Soms 
liggen die heel dichtbij, door een cursus die 
toevallig in de buurt gegeven wordt, of een 
club die in de buurt is.

De inrit op de Soomerwegh naar het Raad-
huisplein, ter hoogte van het gemeente-
huis, krijgt een verhoogde drempel. Deze 
maatregel leidt tot een lagere snelheid en 
een grotere verkeersveiligheid. Tegelijker-
tijd voorkomt de drempel wateroverlast in 
de parkeerkelder van het gemeentehuis bij 
hevige regen. 

Planning
De werkzaamheden starten op donderdag 
10 maart om 19.00 uur en zijn maandag 14 
maart klaar. Om de overlast zo kort mogelijk 
te houden wordt er in de avond en nacht 
van donderdag op vrijdag en vrijdag op 
zaterdag doorgewerkt. Zondag 13 maart 
zijn er geen werkzaamheden.

Bereikbaarheid en omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is het Raadhuis-
plein vanaf de Soomerwegh afgesloten voor 
al het verkeer en is parkeren in de parkeer-
kelder van het gemeentehuis niet mogelijk. 
De parkeerplaatsen op het Raadhuisplein 
en achter de Vomar zijn bereikbaar vanaf de 
C.F. Smeetslaan. Dierenartspraktijk IJmond 
Noord en Kapsalon Samen blijven ook via 
deze weg bereikbaar. 

Daarnaast is één rijbaan van de Soomer-
wegh vanaf de rotonde tot aan het Raad-
huisplein afgesloten. Het doorgaande auto-
verkeer richting de Zeeweg wordt omgeleid 
via de Geesterduinweg. De aannemer 
plaatst omleidingsborden.

Werkzaamheden en afsluiting raadhuisplein 

Meer weten over Welzijn op recept? 
Ga naar www.castricum.nl/aanvragen-en-regelen/welzijn-op-recept

Jantje Beton collecteert
van 6 t/m 12 maart

De omgevingsvergunning voor de inrichting Tardy Vermicultures B.V. gelegen aan 
Heemstederweg 4 in Castricum wordt gewijzigd. Het betreft een inrichting voor het 
composteren van groenafval, het kweken van wormen, het verwerken van A-hout tot 
biobrandstof, het verwerken van stamhout tot planken en het opslaan van puin en 
steen. De wijziging betreft een actualisatie van de huidige vergunning op de Beste 
beschikbare technieken. Diverse voorschriften worden ingetrokken, gewijzigd of 
toegevoegd.

Ter inzage
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van 17 maart 2022 tot en met 
27 april 2022 ter inzage bij de gemeente Castricum (op afspraak). 
Om de stukken digitaal te ontvangen dient u een verzoek in bij Omgevingsdienst NHN 
via postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.348627.

Zienswijzen 
Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. 
Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Omgevingsdienst NHN, Postbus 2095, 1620 EB 
in Hoorn. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit ambtshalve 
wijziging omgevingsvergunning onderdeel milieu, Heemstederweg 4 in Castricum, 
zaaknummer: OD.348627.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met de afdeling 
Regulering van de OD NHN via telefoonnummer 088-1021 300 (graag uiterlijk een 
week vóór afloop van de termijn). Van de mondelinge zienswijze(n) wordt een verslag 
gemaakt.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst NHN via 
088-1021300.

Ontwerpbesluit wijziging omgevingsvergunning 
milieu Heemstederweg 4 in Castricum

Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats 
in Sans Souci te Castricum door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een 
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld. De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: 
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Bezwaar
Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Vanaf 3 maart 2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze periode kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op 
www.castricum.nl

Verkeersbesluit: realiseren gehandicaptenparkeerplaats
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument), datum ontvangst 1 maart 2022 (Z22 063424)
Goudenregenlaan 63 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 28 februari 2022 (Z22 063158)
Heereweg 17a in Castricum, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 1 maart 
2022 (Z22 063351)
Martin Luther Kinglaan 109 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 24 februari 2022 (Z22 063013)
Oranjelaan 16 in Castricum, het bouwen van een erker en het isoleren van de 
woning, datum ontvangst 1 maart 2022 (Z22 063309)
Schulpstet 24 in Castricum, het bouwen van een berging, datum ontvangst 3 maart 
2022 (Z22 063597)
tegenover Kapelweg 26 en 28 in Limmen, het bouwen van 28 woningen, 
datum ontvangst 25 februari 2022 (Z22 063083)
tegenover Kapelweg 26 en 28 in Limmen, het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 28 februari 2022 (Z22 063291)
Zeeweg 45 in Castricum, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, 
datum ontvangst 1 maart 2022 (Z22 063394)
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

Hazelaantje 1 in Limmen, het verplaatsen van de uitweg, verzenddatum 1 maart 
2022 (WABO2100139)
Hogeweg 10 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
24 februari 2022 (Z22 059805)
Kerklaan 39 in Akersloot, het veranderen van de gevel van de woning (monument), 
verzenddatum 1 maart 2022 (Z057619)

Verleend

Outerlant 6 in Akersloot, het vergroten van de berging en plaatsen dakopbouw, 
verzenddatum 2 maart 2022 (Z057558)
Pageveld 8 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 maart 2022 
(Z22 059841)
Rijksweg 3 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 maart 2022 
(Z22 060494)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dorpsstraat 76 in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 2 maart 
2022 (Z056636)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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Castricum - De laatste stormen zijn alweer een tijdje geleden gaan liggen, maar de sporen daarvan zijn op verschil-
lende plekken nog goed zichtbaar. Dat ervaren de wandelaars bijvoorbeeld in het Castricumse bos als zij vanaf Kijk-Uit 
de pijltjes van de groene route volgen. Op twee locaties liggen er namelijk nog omgewaaide bomen die het bospad 
grotendeels of helemaal versperren. Daar is nog wel goed overheen te stappen als je goed ter been bent, maar iemand 
die bijvoorbeeld afhankelijk is van een rolstoel, komt bedrogen uit en zal zijn tocht niet af kunnen maken.
Een woordvoerder van PWN reageerde als volgt: ,,Het klopt inderdaad dat er her en der nog omgewaaide bomen of 
takken liggen. Zowel de boswachters als ons onderhoudsteam zijn dagelijks bezig de paden weer goed bereikbaar te 
maken. Dus er wordt hard aan gewerkt.” Tekst en foto: Hans Boot

Bomen op en in de weg

Op een prima bespeelbaar veld en 
onder een prachtig voorjaarszon-
netje waren de omstandigheden 
ideaal voor een leuke wedstrijd. Na 
een korte periode van aftasten was 
het FCC dat zich voor het eerst in 
kansrijke positie voor het doel 
meldde. Lars Kloosterman veroverde 
de bal en met een prachtige pass 
belandde de bal bij Elario Zweet, die 
met een listige schop de keeper 
passeerde maar de bal net voorlangs 
het doel liet gaan. Steeds meer 
namen de Castricummers het initia-
tief in het aanvallende spel en 
vervolgens was het Sebastiaan 
Weber (die
een puike eerste helft speelde) die 
de bal veroverde. Zijn sublieme 
voorzet aan Elario Zweet was de 
inleiding van een mooi doelpunt dat 
Elario in de 37ste minuut maakte; 
0-1. Dit was tevens de ruststand.

De ploeg was nauwelijks aan de 
tweede helft begonnen of FCC kreeg 
een vrije trap net buiten de 16.
De genomen vrije trap van Carlo Vrij-
burg ging net over het doel. In de 
62ste minuut kreeg FCC wederom 
een vrije trap net buiten de 16, 
alleen nu wat rechter voor het doel. 
Carlo Vrijburg nam de vrije trap en 

die belandde mooi in de linker 
onderhoek van het doel; 0-2. Vervol-
gens waren er vijf hectische minuten 
waarin van alles gebeurde. United 
Davo hield zijn koppie er niet bij, 
waardoor zij in de 65ste minuut met 
tien man kwamen te staan doordat 
Sebastiaan Weber van achteren 
werd 
neergehaald. Nog geen vier minuten 
later werd Carlo Vrijburg neerge-
haald in het strafschopgebied en 
trok de scheidsrechter wederom 
rood. Door alle tumult die toen 
ontstond staakte de scheidsrechter 
de wedstrijd tien minuten om alle 
gemoederen te sussen.

Na deze tien minuten werd de 
wedstrijd hervat met een strafschop 
voor FCC, die genomen werd door 
Elario Zweet. Hij schoot hem koel-
bloedig in het netje; 0-3. FCC bleef 
druk houden en kreeg verschillende 
kansen door de ruimte die er nu 
ontstond. Het was Menno Buijnsters 
die zijn afstandsschot op de paal zag 
belanden en vervolgens opnieuw 
Elario Zweet in de 84ste minuut die 
zijn hattrick pakte en het scorebord 
op 0-4 zette. Uiteindelijk werd de 
eindscore nog 0-5, met het toetje 
van Elario.

FC Castricum: Elario Zweet 
scoort vier keer in hectisch duel
Castricum - Na twee weken niet gespeeld te hebben hervatte FC 
Castricum in het afgelopen weekeinde de competitie. In een doelpun-
trijke wedstrijd tegen SV United Davo uit Haarlem en gespeeld in 
Haarlem, werd met maar liefst 5-0 gewonnen.

GEMEENTE



• een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek;
• een vast tarief voor beide partners;
• “toevoeging” mogelijk (pro deo mediation al vanaf € 101,- p.p.)
• goed overleg en heldere afspraken die voor beiden acceptabel zijn!
• ook online scheiding mogelijk!

Hans van Son heeft kantoor in Haarlem, Beverwijk en Uitgeest.
Ook kan ik bij u thuis komen.

Meer informatie?
Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
Hans van Son, MfN registermediator
06-21236301
son@scheidingsmakelaar.nl
www.scheidingsmakelaar.nl

In 2022 al 19 jaar een betrouwbare partner 
bij het beëindigen van de relatie!

Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
N registermediatorN registermediatorN registermediator

Onze vriend 
Rob 65 jaar
Van harte gefeliciteerd 
en nog heel veel mooie 

jaren gewenst!

Ron & Wendi

Van Amsterdam

Dorpsstraat 64

1901 EM Castricum     

0251 - 650850     

info@vanamsterdam.nl

www.vanamsterdam.nl

Van een Garantiemakelaar mag je meer verwachten.

voor al uw woonvragen

Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

persoonlijk assistent en (levens)executeur

* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook 
levering nieuwe. Droogmakerij 
74-b Heiloo, www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-
tuur van voor 1995, platenspeler, 
versterker, boxen enz. Ik haal het 
graag bij u op. Tel. 0251-212896
Vermist:
Wie heeft mijn muziekstandaard, 
merk Hercules, gevonden met sticker 
erop f.walthuis. f.walthuis@casema.
nl Tel. 0251-658182

Te koop:
 zgan sterk kastje+deuren br: 1,07 
diep 40 h: 1,07 cm 65€+sterk kastje-
+deuren br:72 diep 40 h:1,07 cm 35€. 
Tel. 06-21921738
Te koop:
Voor de verwildering 100 sneeuw-
klokjes (bolletjes) 1,-, ook nog boshy-
acinten 2 pot 1,50. Tel. 0251-656432
Groot metalen vliegtuig van voor 
1970. Oa. Reisburomodel. Klm fokker 
etc. Tel. 06-53346064

Te koop:
Boek: Vogelringstation Castricum, 
1960 - 2006, i.g.st. 15,-. Tel. 0251-
659446
Te koop:
Ledikant en een commode. Mooie 
commode en Ledikant. Bed is al uit 
elkaar, commode kan ook uit elkaar.
Commode is ; L 103 x b 60 x h 90
Nog hele goede stevige kwaliteit. 
Vraagprijs 65,-. Op te halen in 
Limmen. Tel: 06-11210912



Achter elke �aan van ver�iet,
schui een glimlach van herinneringen.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor 
ons heeft betekend, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn lieve man, zorgzame vader, 

opa en overopa

Johannes Cornelis Bijman
JAN

Bakkum                             Alkmaar
24 februari 1942                              3 maart 2022

Lida Bijman – Mors

Jeroen en Marion
    Robin
    Susan en Luuk

Brenda en Gert-Jan
    Amber en Frans, Nees
    Dieuwertje en Wouter

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en te 
condoleren op woensdag 9 maart van 16.00 uur 
tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur 
op de Dr. Jacobilaan 1A in Bakkum.
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres: 
Dr. Jacobilaan 1A  1901 KG   Bakkum

Zij die er altijd voor ons was, is vredig heengegaan. 
Onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Schagen 
11 december 1935

Rob en Thea

Martin en Pad
     Kanlaya en Guy
     Diauw en Min
          Khon

Jenny en Richard
     Iris en Jort
     Kim
     Dewi

Correspondentieadres:
Triade 42
1901 GW  Castricum

Castricum 
1 maart 2022

Marie Jannetje 
de Graaf - de Beer

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

echtgenote van Anthonie de Graaf †

Na een plotselinge verslechtering van jouw gezondheid 
nemen wij afscheid van mijn lieve kanjer, onze lieve pap, 
schoonvader, (schoon)zoon, broer, zwager en oom

Alex Bontje
Alexander Johannes Paulus

Jouw leven moesten wij loslaten
In ons leven houden wij jou altijd vast

Alkmaar,
29 augustus 1967

Alkmaar,
1 maart 2022

Liefs,

Mieke Bontje - van Amsterdam
Michelle en Mitchell
Sander

Aad en Sylvia Bontje

Karin Bontje
Mike, Aranka

Nico † en Jos van Amsterdam

Dick en Jolanda van Amsterdam
Anouk, Willem, Susan

Bedankt voor onze mooie tijd samen.
Helaas veel tekort.

Korte Cieweg 15
1901 DT  Castricum

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Castricum : 

Alkmaar :

Heiloo :

Castricum :

Castricum :

Onze dank aan prof. dr. A.H.J. Mathijssen en de 
verpleging van het Erasmus MC en aan de medewerkers 

van Hospice Alkmaar voor de liefdevolle verzorging.

In plaats van kaarten.

Vol bewondering voor de wijze waarop hij het 
onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid 

voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van 
het overlijden van

Engelbertus Simon
 Winder

Ben

In liefdevolle herinnering Ria Winder - Krimp

* 26 februari 1935 - Limmen - † 2 maart 2022

Kinderen en kleinkinderen

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van Ben.

Correspondentieadres: 
Fam. Winder, Antoniszstraat 24, 1752 AE  St. Maartensbrug * U kunt ons dag en nacht bereiken.

* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

     

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen

072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl

www.uitvaartverzorging-groot.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee

Je trotseerde storm en golven
alleen had je de wind niet mee

Als je in de harten van zovelen
een plaatsje hebt gekregen, dan is 
het leven rijk geweest.

Onze lieve, stoere, sterke man, papa en opa is overleden

Nico van der Aar
* 2 december 1941              Limmen † 6 maart 2022

Corry van der Aar-Schalkwijk

Ellen en Rob
Emma, Merel, Iris

Inge
Dewi, Max, Madé, Job

Helga en Joep
Sara, Indy

Arthur 

Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle verzorging in 
Zorgcentrum “De Cameren” te Limmen.

Den Burglaan 4
1906 XL  Limmen

Nico is thuis, alwaar wij deze dagen in familiekring samen
willen zijn.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
donderdag 10 maart van 19.00 tot 20.00 uur.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 
11 maart.

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van ons koorlid

Claudia Rijs – Salomon
We zullen haar, haar muzikaliteit 

en mooie altstem missen.

Veel sterkte gewenst voor haar man Peter, 
de kinderen en kleinkinderen.



Onze
Marianne Vollers 

overleden
Onze Marianne en voor vele anderen ook hun Marianne. 
Het overlijden van iemand die dichtbij je staat, is 
altijd moeilijk te verkroppen.

Marianne was tot het laatste moment onze steun 
en toeverlaat. Zij ging zelf met haar ziekte 
buitengewoon positief om. Zo positief dat als je 
het niet wist, je niet kon weten dat zij al jaren 
ziek was. En ze vond het ook gewoon leuk om bij 
vergaderingen te zijn. Ze stond altijd met haar 
kennis, inzet, ideeën en werklust voor de OVC 
klaar. Net zoals voor alle verenigingen die er 
waren voordat de OVC tot de huidige vorm 
kwam. Ondernemers droeg zij altijd een warm 
hart toe. Ze vocht voor ondernemersbelangen 
en probeerde iedereen te motiveren samen 
te werken. Maar ook was ze niet angstig 
om bij ambtenaren, burgemeesters en 
wethouders binnen te lopen als ze volgens 
haar in actie moesten komen. Ze zat altijd 
boordevol ideeën om evenementen leuk en 
nog leuker te maken. Ze kon ook wel eens nee 
zeggen tegen een minder goed bestuurlijk idee. 
En meestal had ze dan gelijk. Talloos zijn de 
keren dat ze individuele bestuursleden attent 
gemaakt heeft op iets dat nu echt even gebeuren 
moest. Of dat nu ging om een welkomstbloemetje 
voor een ondernemer in de problemen. Of een 

ondernemer toe moest. Steeds was ze alert en 
attent. Steeds zag ze kansen en mogelijkheden. 

We zullen haar enorm missen. We wensen haar 
man Ben, de kinderen, kleinkinderen, familie en 
iedereen die haar een warm hart toedraagt, 
heel, heel veel sterkte. Nu en in de dagen, 
weken, maanden en jaren die komen. Er is 
een leegte ontstaan die nooit helemaal 
weer gevuld zal worden. 

Marianne rust zacht en wij hopen 
dat je net zo blij met ons was 
als wij met jou.

Bestuur en leden
Ondernemersvereniging 
Castricum.

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij zorgen voor 
één aanspreekpunt 
zodat u kunt 
loslaten

Els Rientjes
Uitvaartbegeleider

één aanspreekpunt 
B E T R O U W B A A R E N B E T R O K K E N

Wij helpen u bewuste keuzes te maken

U krijgt advies met oog voor detail en kwaliteit

In onze sfeervolle Afscheids-huiskamer in hartje 
Uitgeest kunt u wanneer u wilt bij de overledene zijn

U kunt ons altijd inschakelen, waar u ook verzekerd 
bent

24/7: 06-208 222 60

www.lumenuitvaart.nl

Na prachtige jaren van vriendschap 
moeten wij helaas veel te vroeg 

afscheid nemen van onze lieve vriendin 

Marianne 
Vollers-Borst

De mooie herinneringen aan Marianne 
dragen wij voor altijd mee in ons hart. 

Rina en Adri
Wilma en Nico

 Margriet en Wim 

Mar
Bedankt voor alles lieve, krachtige Zus ♥

Lia en Jan-Willem, Greet en Ben, 
Will en Jan, Peter en Jolanda

Lieve tante Mar
Wat gaan we je missen

    Je nee�es en nichtjes,
    Sean, Debbie, Patty, Jeroen, Lianne,   
    Koen, Christiaan, Laura, Boudewijn, 
    Ellen, Lennard, Tino, Tessa, 
    Mick en Suus

♥ Lieve sprankelende Marianne, 
voor altijd in ons hart ♥

Rino en Lida
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DONDERDAG 10 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

VRIJDAG 11 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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

ZATERDAG 12 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Overmars 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met samenzang. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal.

ZONDAG 13 MAART
Gebedsviering in verband met 
de oorlog in Oekraïne. Aanvang 
16.00 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum.

Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen met 
MvdH.  2e zondag 40 dagentijd
Te volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Pastoor Ruben Torres 
en diaken Marcel de Haas met 
Heren Koor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. Y. Bos.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Sietse 
Oppenhuizen. Via https://www.
egcastricum.nl/go/livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met liturgisch koor. Voor-
ganger: Pastor K. Kint.

MAANDAG 14 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 15 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Ans Pelzer

Tussen Egmond en Castricum ligt een 
smalle en spaarzaam verlichte weg 
vanaf de Heereweg naar de
Hoogeweg. Voor zware tegenliggers, 
zoals vrachtverkeer, moet je aan de 
kant. Midden in een open en agrarisch 
gebied liggen hopen (hout)afval. 
Bezwaren tegen de oorspronkelijke 
activiteiten van het naburige loonbe-
drijf hebben omwonenden niet. ,,Deze 
werkzaamheden zorgden eerder niet 
voor overlast. Een aantal jaar geleden 
zijn de werkzaamheden uitgebreid 
met het aanvoeren van grond met 
organisch materiaal en soms ook 
boomstammen. Daarmee is het een 
grondverzet bedrijf geworden. Het 
geluid van de sorteermachine, graaf-
machines en het versnipperen van 
aangevoerde bomen geeft een hoop 
kabaal. Niemand weet of de rondvlie-
gende snippers schadelijke sto�en 
kunnen bevatten.’’

Gemeente: ‘situatie is complex’
In een reactie stelt de gemeente 
bekend te zijn met de klachten van 
omwonenden. De situatie wordt ‘juri-
disch complex’ genoemd. ‘Het bedrijf 
werkt er al zestig jaar en pas als de 
vergunningsaanvraag afgerond is kan 
er eventueel gehandhaafd worden’. 
Daarbij lijkt de gemeente voorbij te 
gaan aan het feit dat de werkzaam-
heden van het bedrijf de afgelopen 
jaren ingrijpend zijn veranderd.

‘Geen vergunning en klachten’
Verwerking van boomstammen en 
houtafval gebeurt op het terrein. Voor 
die werkzaamheden is geen vergun-
ning verleent. De omgevingsdienst 

bevestigt na onderzoek de klachten 
van de bewoners. Er wordt handha-
ving aangekondigd maar er gebeurt 
niets. Het bedrijf ligt in de nabijheid 
van een Natura 2000 gebied. De 
omwonenden dienen in juli 2021 een 
handhavingsverzoek in. In september 
wordt door het betre�ende bedrijf een 
wijziging van het bestemmingsplan 
aangevraagd en een legalisatiever-
zoek ingediend.

‘Geen gehoor’
De bewoners zijn wanhopig. Hoe inge-
wikkeld kan het zijn om bij een gecon-
stateerde overtreding te handhaven? 
Temeer daar de wijziging van het 
bestemmingsplan aangevraagd werd 
ná het handhavingsverzoek van de 
omwonenden. ,,Het handhavingsver-
zoek wordt uitgesteld, de gemeente 
gaat verder met de behandeling van 
de aanvraag tot wijziging van het 
bestemmingsplan.

Wat vooral steekt zijn de talloze onbe-
antwoorde vragen via de mail brieven 
en telefoontjes en het tot op heden 
uitblijven van een gesprek met de 
gemeente. Zijn we hier in Bakkum-
Noord het afvoerputje van Castricum?’’ 
vragen ze zich vertwijfelt af.

‘Woongenot aangetast’
Het woongenot van omwonenden is 
‘�ink aangetast’ en de correspondentie 
met gemeente en provincie bedraagt 
inmiddels een vuistdikke map. Aange-
tekende brieven, telefoontjes, mails: 
alles hebben de omwonenden gepro-
beerd. Ze worden radeloos en razend 
vanwege het uitblijven van gesprek en 
reactie van de gemeente. Ook de 
handhavingsverzoeken van de omwo-

nenden worden genegeerd. 
Ook al vóór hun handhavingsverzoek 
hebben de omwonenden herhaalde-
lijk bij de gemeente aangedrongen op 
een gesprek. ,,De gemeente heeft al 
vele gesprekken gehad met het 
betre�ende bedrijf. In die tijd is er nog 
nooit iemand van de gemeente bij een 
van de omwonenden langs geweest. 
Waarom niet? Kleine moeite. We 
wonen niet aan de andere kant van de 
wereld, al voelt dat inmiddels wel zo.’’

‘Handhaving uitgesteld’
Ten einde raad hebben de bewoners 
een advocaat in de arm genomen. 
Koos van Driel (Rechtmaat) heeft 
weinig toe te voegen aan het relaas 
van de omwonenden.

,,De gemeente is al jaren op de hoogte 
van de situatie. Het lijk erop dat er nu 
een jaar gewacht moet worden op een 
besluit tot handhaving. Omdat het 
volgens de gemeente heel complex is. 
Het is eenvoudig vast te stellen dat er 
overtredingen plaatsvinden. Goed 
handhaven is blijkbaar moeilijk. 
Wellicht zou het beter zijn als tamelijk 
kleine gemeenten, zoals Castricum, 
die handhaving niet zelf hoeft te doen 
maar dat die taak belegd wordt bij de 
omgevingsdienst of bij de provincie.’’

Verbijstering Met behulp van de advo-
caat maken de bewoners bezwaar 
tegen het besluit de beslistermijn 
inzake het verzoek tot handhaving 
met zes maanden te verlengen. Een 
onafhankelijke bewaarcommissie 
adviseert het college om de bezwaar-
makers (omwonenden), in hun 
bezwaren ontvankelijk te verklaren. 
Verbijsterd zijn de omwonenden als 
het college laat weten dit advies naast 
zich neer te leggen. Immers, zo luidt 
en deel van het betoog van het 
college, ‘het valt met die overlast mee’ 
en ‘ze hebben weinig klachten 
gekregen’.

Overtredingen zijn geconstateerd en 
bevestigd door de omgevingsdienst. 
Sindsdien wordt handhaving heen en 
weer geschoven tussen omgevings-
dienst en gemeente.

PWN: ‘geschrokken’
De bewoners hebben ook contact 
gezocht met PWN en de provincie. 
PWN maakt gebruik van de diensten 
van het betre�ende bedrijf en laat 
schriftelijk weten ‘geschrokken te zijn 
van het bericht van de omwonenden’. 
PWN zegt tevens een reactie te willen 
van het bedrijf. Voor wat betreft de 
handhaving verwijst PWN naar de 
gemeente, provincie of omgevings-
dienst. ‘Dat is hun taak’.

Bakkum - Het af- en aanrijden van zware vrachtwagens, rottingslucht 
door het fermenteren van organisch materiaal, bergen houtsnippers en 
vervuilde grond: bewoners van de Hoogeweg in Bakkum hebben schoon 
genoeg van de overlast in hun omgeving. Meermalen trokken zij aan de 
bel bij de gemeente. ,,Ons woongenot is �ink aangetast.’’

Bewoners Hoogeweg in Bakkum 
luiden noodklok om overlast

Midden in een open en agrarisch gebied liggen hopen (hout)afval die voor overlast 
zorgen. Foto: Ans Pelzer

Bakkum - Parnassia Groep is de 
grootste aanbieder van geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland. Voor 
iedereen die een carrière in deze 
sector ambieert, houdt Parnassia 
Groep Academie op zaterdag 12 
maart van 10.00 tot 13.00 uur een 
open dag in het pand aan de Oude 
Parklaan 123. Hier worden oplei-
dingen verpleegkunde op zowel 
niveau mbo-4 als hbo aangeboden. 
Tevens is er een vervolgopleiding tot 
verpleegkundig specialist (master) 

mogelijk. De opleidingen bieden 
volop kansen op een baan.

De opleidingen van Parnassia Groep 
Academie richten zich speci�ek op 
psychiatrische en verslavingsproble-
matiek. Hoe kun je een beter beeld 
krijgen van zo’n opleiding dan door 
een gesprek aan te knopen met 
iemand die deze opleiding zelf volgt? 
Zaterdag is dat mogelijk; er zullen 
diverse studenten aanwezig zijn. Zij 
kunnen alles vertellen over de inhoud 

van de studie en uitleggen wat het zo 
leuk maakt. Tevens zijn opleiders 
aanwezig om uit te leggen hoe de 
opleidingen opgebouwd en de leer-
periodes ingedeeld zijn. Verder 
worden promotie�lms vertoond en 
lichten medewerkers van de HR-afde-
ling van Parnassia Groep het huidige 
vacatureaanbod toe.

Het werk in de geestelijke gezond-
heidszorg is anders dan enkele tien-
tallen jaren geleden. Naast het 

bieden van klinische zorg ligt de 
focus nu meer op behandeling in de 
thuissituatie zolang dat mogelijk is. 
Tijdens een verpleegkundige-oplei-
ding werk je elk jaar mee op een 
andere afdeling, waardoor je veel 
ervaring opdoet. Standaard duurt de 
mbo-v-opleiding vier jaar, maar ook 
een verkorte versie van tweeënhalf 
jaar behoort tot de opties. Laat je 
tijdens de open dag onder het genot 
van ko�e/thee met wat lekkers infor-
meren over de mogelijkheden!

Interesse in GGZ? Bezoek open dag Parnassia Groep
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Het belooft opnieuw een muzikaal 
hoogtepunt te worden onder leiding 
van de Engelse dirigent Jonathan 
Cohen. Op het programma deze keer 
uitsluitend muziek van Beethoven. 
Een collectie dansen voor orkest (nog 
samengesteld door Frans Brüggen), 
de imposante vierde symfonie en het 
concert voor viool, cello, piano en 
orkest, met solistenrollen voor drie 
van de allerbeste studenten van het 

Koninklijk Conservatorium. Een 
indrukwekkend programma door 
een indrukwekkende combinatie van 
musici. 

Zaterdag 12 maart 2022, aanvang 
lezing (uitverkocht) en concert 19.15 
uur, aanvang concert 20.15 uur. 
Kaarten concert € 27, online via 
www.cultuurkoepel.nl of bij het VVV-
kantoor op Landgoed Willibrordus.

‘Side by Side’ zet Beethoven 
centraal in Cultuurkoepel
Heiloo - Op zaterdag 12 maart presenteert Cultuurkoepel Heiloo ‘Side by 
Side’, de jaarlijkse samenwerking tussen het Orkest van de Achttiende 
Eeuw en de studenten van de oude muziekafdeling van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag.

Side by Side. Foto: aangeleverd

Heiloo - Sopraan Johannette Zomer 
speelt op zondag 13 maart om 15.00 
uur haar voorstelling ‘Tranen van 

Maria’ in de Cultuurkoepel. Invloed en 
Impact zijn het thema van Internatio-
nale Vrouwendag 2022. Ter gelegen-
heid van het ruim 100 jaar bestaande 
kiesrecht voor vrouwen heeft Johan-
nette Zomer het project ‘Tranen van 
Maria’ ontwikkeld over de verbindende 
rol van vrouwen, een speciale uitvoe-
ring van Pergolesi’s Stabat Mater. Een 
voorstelling door en voor vrouwen uit 
diverse culturen met verschillende 
achtergronden, die in het teken staat 
van de verbindende rol van vrouwen.
Naast het Stabat Mater van Pergolesi 
bestaat het programma uit middel-
eeuwse lofzangen van Hildegard von 
Bingen, enkele delen uit de Cantigas 
de Santa Maria (een van de grootste 

verzamelingen lo�iederen van de 
westerse middeleeuwse literatuur) en 
op vrouwen geïnspireerde Arabische 
en Sefardische liederen. Ook zullen als 
rode draad door de voorstelling getui-
genissen van vrouwen van over de 
hele wereld te zien zijn op beeld-
schermen. Tenslotte zal de Canadese 
danseres Heather Ware, in samenwer-
king met de talentenklas van CaDanZ 
uit Zutphen, het thema dansend 
verbeelden op delen uiat de suites 
voor cellosolo van Bach. Een prachtige 
voorstelling met Invloed en Impact. 
Kaarten à 22,50 euro zijn via www.
cultuurkoepelheiloo.nl en bij het VVV-
kantoor op Landgoed Willibrordus 
verkrijgbaar.

Johannette Zomer speelt ‘Tranen 
van Maria’ in Cultuurkoepel

Sopraan Johannette Zomer. 
Foto: Jonas Sacks

Castricum - ‘Fado Mundo’ is de titel 
van het programma dat fadokwartet 
Quatro Ventos in het komende 
seizoen speelt. De Portugese zanger/
gitarist Emanuel Pessanha is sinds 
twintig jaar de voorman van dit 
uitmuntende fado-ensemble. Om 
aan te tonen dat fado veel meer is 
dan alleen een Portugees muziek-
genre brengt Quatro Ventos met 
‘Fado Mundo’ een verrassende 
selectie Portugese versies van liedjes 
uit alle windstreken. Hierbij valt te 
denken aan nummers van onder 
meer Ramses Sha�y, Charles Azna-
vour, Sting en Jacques Brel in een 

nieuw fado-jasje. Fado Mundo richt 
de blik op verleden, heden en 
toekomst van de fado. De band 
speelt, naast het nieuwe repertoire, 
een selectie van – in hun oren – de 
mooiste fado’s ooit geschreven. Eén 
van de smaakmakers van Quatro 
Ventos is Rafael Fraga, meester op de 
klassieke Portugese gitaar. Het 
kwartet speelt op zondag 20 maart 
om 15.00 uur in theater Koningsduyn 
in cultureel centrum Geesterhage. 
Kaarten à 18,50 euro (CJP/65+ 16,50 
euro, tot 12 jaar 9,50 euro) zijn via 
www.toonbeeld.tv en www.geester-
hage.nl te bestellen.

Fado gewoon hier om de hoek
Fadokwartet Quatro Ventos. Foto: Frank Moll

Bakkum - In zijn programma ‘Bang of 
dapper’ vertelt, zingt en speelt oud-
Castricummer Geert van Diepen (1954) 
over bijzondere gebeurtenissen in zijn 
jeugd in de jaren 60 in Castricum. Over 
Duitsers in huis, over het levensbepa-
lend cadeau van zijn opa, over een 
pastoor die de mond gesnoerd wordt, 
over pestkop Jack, de telefoon van 
toen en moderne moeders die vast-
zitten aan hun mobiel en tal van 
andere kwesties. Geestig, beeldend en 
ontroerend. Met muziek van gitarist 
Jesse Bekker. De voorstelling is zondag 
20 maart om 14.00 uur te zien bij Fase 
Fier aan de Van Oldenbarneveldweg 
25. Kaarten à 10 euro uitsluitend op 
basis van reservering via zolderhe-
ater@live.nl of telefonisch: 072 
5641838. Meer informatie is op www.
geertvandiepen.nl te vinden.

Theater en muziek in Fase Fier

Geert van Diepen met gitarist Jesse Bakker in de voorstelling ‘Bang of dapper’. 
Foto: Jan Jong

Bakkum - Op zaterdag 26 maart van 
13.30 tot 16.30 uur kunnen liefhebbers 
van expressieve kunst een collage met 
verf maken bij Perspectief. Deze work-
shop wordt een tocht naar ieders 
reisherinnering, waarnaar de deelne-
mers onder leiding van kunstenares en 
docente Joke Vink door te schilderen 
in combinatie met collagetechnieken 
op zoek gaan. Uitgangspunt voor het 
te maken kunstwerk is voor iedere 
deelnemer een foto van zijn of haar 
meest aantrekkelijke reis- of vakantie-
moment. Samen met Joke kijkt de 
deelnemer naar de essentie van deze 

visuele herinnering, om deze beelden 
daarna in sfeer te vertalen met verf en 
collagetechniek. Waar gaat de herin-
nering over en hoe krijg je deze 
levend? Misschien is de essentie van je 
herinnerde sfeer visueel niet op de 
foto aanwezig? Dan zal geprobeerd 
worden deze te vinden met behulp 
van kleuren en structuren, aangevuld 
met verf. Kortom deze workshop gaat 
een interessante zoektocht worden. De 
kosten voor deelname bedragen 20 
euro voor leden en 25 euro voor niet-
leden. Ga naar www.perspectiefcas-
tricum.nl om aan te melden.

Workshop ‘Collage met verf’

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zondag 14.00 uur

Rigoletto - The Royal Opera
donderdag 19.30 uur

vrijdag & zaterdag 20.00 uur

woensdag 19.30 uur

Dog
donderdag 20.00 uur

zondag & woensdag 20.00 uur

The Alpinist
vrijdag 19.30 uur 

dinsdag 19.30 uur

The Worst Person in the World
zaterdag & zondag 19.30 uur

maandag 19.30 uur

King Richard
zondag 11.15 uur

Clifford de grote rode hond
zondag 14.30 uur

Sing 2

Programma 10 maart t/m 16 maart

Ex-soldaat Briggs krijgt de taak om 
legerhond Lulu naar de begrafenis te 
brengen van haar overleden baasje.

Dit lijkt een simpele taak, maar 
tijdens hun reis langs de Paci�sche 
kust drijft Lulu’s onhandelbare 

Dog gedrag Briggs tot het uiterste. Hij 
doet krampachtig zijn best om Lulu 
onder controle te houden, maar hier-
door komen ze juist in de problemen. 
Waar ze elkaar op het begin niet 
kunnen luchten of zien, groeien ze 
gaandeweg naar elkaar toe en 
kunnen ze het verleden loslaten om 
de blik op de toekomst te richten.

Opera in de bioscoop? Jazeker! In 
een meedogenloze wereld van luxe 
decadentie, corruptie en maatschap-
pelijk verval plaatst Oliver Mears, 
directeur van de Royal Opera, zijn 
enscenering. In zijn eerste werk voor 
zijn eigen gezelschap haalt Mears 
Verdi’s meesterwerk naar de heden-

daagse wereld. Verdi’s spannende 
Rigoletto, onder leiding van Sir 
Antonio Pappano, plaatst macht 
tegenover onschuld en schoonheid 
tegenover lelijkheid. Deze speciale 
jubileumvertoning van Verdi’s Rigo-
letto viert zijn 171 jarig-bestaan sinds 
de première in 1851.

Rigoletto
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1 Gemeentehuis Castricum
Raadhuisplein 1

2 Tuin van  Kapitein Rommel
Tuin van kapitein Rommel 2

3 Gymzaal Eerste Groenelaan
Eerste Groenelaan 62

4 De Kern
Overtoom 15

Stembureaus op 14   15  en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

5 Pastorie RK kerk
Dorpsstraat 113

6 Gymzaal Walingstuin
Walingstuin 2

7 Gymzaal Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 3

8 Sportcentrum De Bloemen
De Bloemen 71

9 Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Van Speykkade 61

10 Gymzaal Vondelstraat
Vondelstraat 23

11 De Oude Keuken
Oude Parklaan 111

12 Fase Fier
Van Oldenbarneveldweg 25

M

woensdag 9 maart 2022

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kies uw gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart

De gemeenteraad gaat over zoveel onderwerpen, dat is moeilijk kort samen te 
vatten,’ antwoordt burgemeester Toon Mans bedachtzaam op de vraag waarom 
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk is. ‘De gemeenteraad gaat 
over essentiële onderwerpen, zoals woningbouw en onderwijs. Maar ook over 
vrijetijdsbesteding zoals sportvoorzieningen, speelplekken voor kinderen, het 
zwembad, de bioscoop, een uitlaatplek voor honden. Door te stemmen kies jij op de 
personen die er voor je zijn, voor jouw woon- en leefomgeving. Op die manier heb jij 
daar invloed op.’ 

Mensen kunnen zich voorbereiden op de verkiezingen via de website van de 
gemeente. Toon Mans legt uit: ‘Onder de button Verkiezingen is veel informatie 
te vinden, zoals een overzicht van de partijen en hun partijprogramma’s. En 
mensen kunnen het Kieskompas invullen. Deze hebben we samen met alle partijen 
samengesteld. Het is een handige tool die aansluit op wat er speelt in onze 
gemeente.’ 

Stemmen is voor oud én jong. Daarom 
vulde de burgemeester vorige week het 
Kieskompas in met leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse en het Clusius College. 
Mans: ‘Ik vind het belangrijk om aan 
de jongeren over te brengen wat lokale 
politiek omvat. Belangrijk, maar vooral 
ook erg leuk natuurlijk.’ 

Edith van der Meer (53):   

‘Castricum moet beter 
op de kaart gezet 
worden, het is prachtig.’
‘De raadsleden in Castricum zijn erg 
goed bereikbaar. Dat hoeft niet altijd 
heel offi  cieel in het raadshuis, dat 
kan ook bij andere gelegenheden of 
gewoon op straat. Als ze bij mij in de 
winkel komen, wisselen we ook wel 
van gedachten over gemeentezaken. 
Ik weet zeker dat die gedachten 
worden meegenomen. Castricum 
moet beter op de kaart gezet worden. 
Het is een prachtig dorp. Zowel om in 
te wonen, als om te bezoeken vanuit 
omliggende gemeenten. Het is hier 
goed toeven. Leuke winkels, gezellige 
horeca, goede bereikbaarheid en 
genoeg parkeergelegenheid. 

Daarom koos ik met mijn modezaak 
JEF Women dertien jaar geleden 
voor Castricum. De raad speelt een 
rol bij het aantrekkelijk maken van 
het dorpshart. Dat doen ze al met 
de nieuwe aankleding, daarnaast is 
er nog wel werk aan de weg voor de 
toekomstige raad. Meepraten en je 
mening geven is belangrijk. Daarom ga 
ik stemmen.’ 

Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Dan kunt u stemmen voor de 
nieuwe gemeenteraad. De 
kandidaten met de meeste 
stemmen komen in de raad. Zo 
heeft uw stem dus invloed op de 
keuzes die de raad maakt over 
bijvoorbeeld: wonen, sporten, 
gemeentelijke belastingen en 
voorzieningen. 

Op de agenda
 4 maart, 19.30 uur, Nieuw Geesterhage: Verkiezingsdebat over 

cultuur, door de bibliotheek Kennemerwaard
 9 maart, 8.15 uur, Huize Koningsbosch, Verkiezingsdebat voor en 

met vrouwen in politieke partijen, door Goed Contact, aanmelden 
via goed-contact.nl 

 10 maart, Stichting Welzijn, Verkiezingsdebat over het sociaal 
domein, o.a. door Stichting Welzijn

 13 maart, 19.45 uur, via Omroep Castricum, Het Grote Slotdebat,
door Omroep Castricum 

 16 maart, 21.00 uur, via Omroep Castricum, Uitslagenavond,
vanuit het gemeentehuis, door Omroep Castricum

“ De gemeente moet meer geld 
uittrekken voor BOA’s.”

Eens of oneens? Gebruik stemhulp 
Kieskompas. Aan de hand van 
30 stellingen gaat u dan door de 
programma’s en standpunten van 
de 8 partijen. Dit kan helpen met 
het maken van uw keuze. Ga naar 
castricum.kieskompas.nl

Meer weten? 
• Kijk op www.castricum.nl/verkiezingen
• Mail naar verkiezingen@castricum.nl
• Of bel 14 0251

Stelling: 

Samen met leerlingen van het Clusius vulde 
de burgemeester het Kieskompas in.

Stemmen? Neem mee: 
• stempas 
• identiteitsbewijs, dit is een: paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs. Uw 
identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn

Stemmen op 3 dagen, 
22 locaties
U kunt stemmen op 14, 15 en 16 maart van 
7.30 tot 21.00 uur. Op 14 en 15 maart zijn 
open: het gemeentehuis, Tuin van Kapitein 
Rommel, Vredeburg en ’t Kruispunt. 
Kijk voor alle locaties op 
www.castricum.nl/verkiezingen   

Veilig stemmen met corona
De coronaregels zijn versoepeld. 
Toch blijven wij voorzichtig. Zo zijn de 
verkiezingen op meerdere dagen, om 
drukte in de stembureaus te voorkomen. 
En zijn er in de stembureaus hygiëne- en 
afstandsregels. 

Geen stempas ontvangen? 
Regel uiterlijk 11 maart 
een nieuwe
Uw stempas krijgt u uiterlijk woensdag 
2 maart thuis. Niet ontvangen of kwijt? 
Vraag dan een vervangende stempas aan 
via onze website. Of kom langs in het 
gemeentehuis. Dit kan tot en met vrijdag 
11 maart.  Neem wel uw paspoort, id of 
rijbewijs mee. 

Een croissantje 
voor de vroege vogels
Bij de Tuin van Kapitein Rommel liggen 
maandag 14 maart croissantjes klaar voor de 
eerste stemmers. Zo heb je meteen ontbeten 
voordat je de trein pakt. Stemmen kan hier 
maandag vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur. Dinsdag 
ook. Woensdag opent de Tuin van Kapitein 
Rommel al om 0.00 uur. 

U kunt niet komen stemmen? 
Regel een volmacht! 
Kunt u niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem 
uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Dat kan op twee manieren. 
1. Een andere inwoner van onze gemeente kan uw stem uitbrengen. 

Vul de achterkant van de stempas in en onderteken die. De 
gemachtigde ondertekent ook en neemt de pas mee naar het 
stembureau. 

2. U download via de website het formulier of haalt deze vooraf bij 
het gemeentehuis op en vult dat in. U levert dat uiterlijk 11 maart 
in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt, en kan dan een 
volmachtbewijs geven aan de gemachtigde.



Burgemeester Toon Mans:   

‘Belangrijk, maar 
ook erg leuk om 
aan jongeren 
over te brengen 
wat lokale 
politiek omvat’
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Castricum - Door de oorlog in Oekraïne zien 
steeds meer mensen dat we snel minder afhan-
kelijk moeten worden van Russisch aardgas. 
Het isoleren van huizen is daarvoor ongelofelijk 
belangrijk: daarmee gebruik je direct minder 
gas. En er zijn meer voordelen: je huis wordt 
comfortabeler en je energierekening gaat 
omlaag. Toch kan niet iedereen isolatie van zijn 
of haar huis betalen. Volgens GroenLinks kan 
de gemeente Castricum meer doen om inwo-
ners hierbij te helpen. Verschillende gemeenten 
doen dat al: zij bieden hun inwoners gunstige 
leningen aan. Dankzij de rijke positie van 
Castricum zou dat hier ook goed kunnen, zo 
stelt Gerard Brinkman, lijsttrekker van de partij.

Het systeem van de ‘duurzaamheidsleningen’ is 
vrij simpel: de gemeente leent geld aan burgers 
waarmee zij hun huis kunnen isoleren. Daar-
door besparen ze �ink op hun energierekening. 
Met die maandelijkse meevaller lossen mensen 
de lening aan de gemeente weer af. Volgens 
Gerard Brinkman heeft de gemeente een 
gunstige startpositie: ,,Enkele jaren geleden 
heeft Castricum haar belang in Eneco verkocht. 
Dat leverde een eenmalig voordeel van 23 
miljoen euro op. Het grootste deel van dat geld 
staat op een bankrekening. Er gebeurt niets 
mee. Met dit geld hebben we een heel goede 
‘startpot’ voor de duurzaamheidsleningen. En 
het geld komt gewoon weer terug, waarna het 
voor andere doelen ingezet kan worden. Het 
mes snijdt dus aan meerdere kanten.’’

Hij vervolgt: ,,Je zou kunnen onderzoeken of de 
duurzaamheidsleningen vooral verstrekt 
kunnen worden aan mensen met een laag of 
middeninkomen. Voor hen is het vaak lastig om 
de kosten van isolatie voor te schieten. En je 
zou misschien met een bonus kunnen werken: 
als mensen hun huis naar 0 op de meter weten 
te krijgen, waarbij ze over het hele jaar even-
veel energie verbruiken als opwekken, hoeven 
ze een deel van de lening niet terug te betalen.’’

Dankzij het landelijke Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting kan iedere gemeente in Nederland 
makkelijk meedoen aan het systeem van duur-
zaamheidsleningen. Het beoordelen van de 
aanvragen, verstrekken van de leningen en 
alles wat erbij komt kijken, wordt geregeld door 
dit fonds. De gemeente heeft er dus geen 
omkijken naar.

Het voorstel van GroenLinks Castricum past in 
de lijn die de partij ook landelijk volgt. Daarbij 
wordt de nadruk gelegd op het nemen van 
isolatie-maatregelen, zodat de kosten voor 
burgers lager worden. Ook heeft de Tweede 
Kamerfractie van GroenLinks voorgesteld om 
via een noodwet een stop te zetten op de prijs-
stijgingen van energie die de afgelopen tijd zo 
onvoorstelbaar snel omhoog zijn gegaan. In de 
Tweede Kamer lijkt een meerderheid dit voor-
stel van GroenLinks te steunen.

GroenLinks:
‘duurzaamheidslening moet 
isoleren betaalbaar maken’

Het aanbrengen van dakisolatie scheelt �ink in de stookkosten. Foto: aangeleverd

Castricum - Nog geen keuze bepaald voor de 
verkiezingen van volgende week? Het Kies-
kompas biedt dan wellicht uitkomst. Door bij 
een reeks stellingen steeds aan te geven of je 
het er wel of niet mee eens bent, bepaalt Kies-
kompas welke politieke partijen het dichtst bij 
je eigen ideeën staan. Als je op alle stellingen 
gereageerd hebt, kun je bepaalde thema’s aan 
of uit zetten en daarvan het e�ect bekijken. 

Ook kun je broninformatie van de partijen 
bekijken, zodat je een indruk krijgt van de 
reden voor een partij om het ergens wel of niet 
mee eens te zijn. Kieskompas geeft geen stem-
advies, maar kan wel een waardevolle hulp zijn 
om te beter te oriënteren. Voor inwoners van de 
gemeente Castricum is de website via https://
castricum.kieskompas.nl te raadplegen.

Kieskompas geeft inzicht 
in het politieke landschap





Wat is er aan de hand?
De spoorwegovergang bij de Beverwijkerstraatweg is 
vaak lang dicht. Daardoor ontstaan er fi les tijdens de 
spits. ProRail hee�  plannen om in de toekomst meer 
treinen te laten rijden op dit traject. Daardoor gaan de 
spoorbomen vaker dicht en neemt het oponthoud toe. 
De gemeente en ProRail willen dit oplossen. Zij hebben 
daarvoor enkele alternatieven in beeld. Eén daarvan is 
een randweg langs de zuidoost kant van Castricum door 
het open poldergebied (zie routekaartje). 

Daar maken wij ons grote zorgen over.

Want:
•  De randweg doorkruist een prachtig gebied met een 

rijke natuur en hoge landschappelijke, archeologische 
en recreatieve waarde.

•  De randweg trekt autoverkeer aan en verplaatst de 
verkeersproblemen naar andere plekken in Castricum 
(waterbede ect).

•  De veiligheid en lee� aarheid komen in gevaar, met 
name in de Albertshoeve en Smeetslaan. Ook spelen de 
kinderen van het Helmgras straks naast de drukste weg 
van Castricum.

Vorig jaar hebben meer dan 2.500 Castricummers een 
petitie tegen een zuidoostelijke randweg getekend. Wij 
voelen ons daarmee enorm gesteund en misschien was u 
daar wel bij. 

Ondanks dat staat de zuidoostelijke randweg nog steeds 
op de kaart. Vorig jaar was de kans groot dat de politiek 
zou kiezen voor de zuidoostroute. 

Nu - voor de verkiezingen - spreken steeds meer politie-
ke partijen zich uit tegen de randweg. Daar zijn wij heel 
blij mee. Het tij begint te keren. Toch zijn we niet uit de 
gevarenzone, zolang er geen harde toezeggingen zijn. 

Help ons om de zuidoostelijke randweg defi nitief van 
tafel te krijgen. Bestel een poster en hang deze voor uw 
raam. Dan vragen wij de politiek om de randweg uit de 
lijst van alternatieven te schrappen.

Wij menen dat extra wegen overbodig zijn. Een mooi 
alternatief is bijvoorbeeld het verkeersplan van de Fiet-
sersbond. Daar zien wij een goede oplossing in: goed-
koper, schoner, sneller uitvoerbaar … en ons prachtige 
landschap blij�  heel.

Meer weten? Reageren? 
Poster bestellen? 
Of op de hoogte blijven?
Kijk op www.zuidoostroutenee.nlkinderen van het Helmgras straks naast de drukste weg 

van Castricum.
Kijk op www.zuidoostroutenee.nl

koper, schoner, sneller uitvoerbaar … en ons prachtige 
landschap blij�  heel.

Meer weten? Reageren? 
Poster bestellen? 
Of op de hoogte blijven?
Kijk op www.zuidoostroutenee.nlKijk op www.zuidoostroutenee.nl

Stichting De Hooge Weide hee�  de natuur 
in de weilanden in de driehoek Castricum 
– Uitgeest – Heemskerk op haar gronden 
langs het fi etspad tussen Castricum en 
Uitgeest in zijn oude glorie hersteld. In de 
broedtijd, maar ook daarbuiten, genieten 
steeds meer mensen van onze bloemrijke 
en vogelrijke weilanden. 

Het aantal broedvogels steekt met 500 
broedparen per 100 hectare geweldig af te-
gen de landelijke norm voor een goed wei-
devogelgebied van 60 paar per 100 ha. De 
grutto’s en andere weidevogels die hier hun 
jongen groot brengen leveren een bijdrage 
aan het verminderen van de dramatische 
teruggang die landelijk wordt gesignaleerd. 
Zelfs de veldleeuwerik is als broedvogel 
teruggekeerd in onze weilanden. 
Het fi etspad tussen Castricum en Uitgeest 
en het Buitendijkspad worden daarom door 
steeds meer Castricummers en andere - 
soms van ver komende - mensen voor een 
wandeling of fi etstochtje gebruikt. 

De toekomst?
Als ’oplossing’ voor de verwachte toename 
van de wachttijd voor de spoorwegover-
gang aan de Beverwijkerstraatweg wordt  
vaak de ‘zuidoostelijke randweg’ genoemd. 
Dit is een geheel nieuwe autoweg door de 
polder. Aanleg hiervan zou een serieuze 
aanslag betekenen op het voortbestaan van 
de natuurgebieden in die polder!
Een dergelijke weg betekent immers een 
aantasting van het onbebouwde land tus-
sen Castricum en Uitgeest. Het weidevo-

gelgebied van De Hooge 
Weide zal bekneld 
raken tussen de 
Provinciale weg 
en die randweg; twee 
drukke lawaaiige verkeersstromen. Voor 
de weidevogels, die in hun voortbestaan 
al voldoende bedreigingen kennen, zal 
deze onrust, naast de gebiedsverkleining, 
desastreus zijn. Ze zullen op zoek moeten 
naar nieuwe gebieden die wél voldoende 
grootte en rust bieden om hun jongen groot 
te brengen. Gebieden die het overbevolkte 
Nederland eigenlijk nauwelijks meer kent. 
Ook de nationale vogel, de grutto, zal in de 
malaise delen en zal veel te lijden hebben 
van deze weg.

Het doorgaan van die randweg levert daar-
mee een grote bijdrage aan het verdwijnen 
van de biodiversiteit en natuur in onze di-
recte omgeving. Voor onze streekgenoten 
verdwijnt dan ook het wandel- en fi ets-
rondje, waaraan zichtbaar zo veel plezier 
wordt beleefd. Castricum staat nu nog op 
de kaart voor veel natuurminnende Neder-
landers. Laten we ervoor zorgen dat dat zo 
blij� . 

Wij zijn er ruim in geslaagd om de natuur 
van vroeger in onze weilanden terug te 
brengen. Wij vinden ook de mogelijkheid 
om hiervan te kunnen genieten heel be-
langrijk. Dit genot zal helaas een grote 
knauw krijgen als die weg er komt. De aan-
blik daarvan, het geraas en de verlichting 
zullen de beleving van onze mooie polder 
sterk aantasten. Verkeerslichten of een 
viaduct bij de kruising van die randweg met 
het fi etspad door het weiland zullen nóg 
een stedelijk element aan het nu nog onge-
repte polderlandschap toevoegen.
De weg zal bovendien de fundamenten van 
het Middeleeuwse kasteel Cronenburgh 
vernielen en tast de rustige Oosterbuurt 
aan. De enige plek waar het “DNA” van het 
oude Castricum nog tastbaar is. 

Bewoners van Castricum, word wakker! 
De asfaltlobby dendert voort. Uw geliefde 
wandeling of fi etstocht loopt groot risico 
binnenkort niet meer te bestaan.
Stichting De Hooge Weide

Rijk weidevogelgebied bedreigd

Vóór landschap, vóór veiligheid 
… en tégen de zuidoostroute
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De Fietsersbond zocht uit welke partijen zich het 
meeste inspannen voor de �etsers in de 
gemeente Castricum. Foto: aangeleverd

De Fietsersbond ziet bij alle partijen wel aankno-
pingspunten voor een gesprek, maar met 
partijen die minder dan vijftig procent scoren, 
zijn er grote twijfels of de �etsers er wel beter 
van worden. Deze scores zijn gebaseerd op veer-
tien criteria uit de aanbevelingen van de Fiet-
sersbond. Niet alleen de partijkeuzes en 
-uitspraken in de afgelopen vier jaar, maar ook 
de partijprogramma’s voor de verkiezingen 
werden meegewogen bij het samenstellen van 
een Fietskompas voor Castricum. Daarin scoort 
GroenLinks bijna 
90 procent, 
gevolgd door D66 
en PvdA, beiden 
iets onder 70 
procent. VVD en 
Lokaal Vitaal 
ontlopen elkaar in 
het Fietskompas 
nauwelijks en 
scoren iets boven 
50 procent. Alle 
andere partijen 
hebben minder 
dan de helft van de 
maximale score 
behaald.

Castricum - De belangen van �etsers in de 
gemeente Castricum worden het best behar-
tigd door GroenLinks. Van de rechtse 
partijen is VVD voor �etsers de beste keuze, 
bij de lokale partijen is dat Lokaal Vitaal. Tot 
die conclusie komt de plaatselijke afdeling 
van de Fietsersbond na een inventarisatie 
van de partijstandpunten over mobiliteit en 
�etsverkeer.

Fietsersbond komt met eigen 
stemadvies voor verkiezingen

In een gesprek van de PvdA met het Noodfonds 
Castricum, een organisatie van de gezamenlijke 
kerken, zijn voorbeelden genoemd van de 
afstandelijke werkwijze die, in combinatie met 
bezuinigingen, gevolgen heeft. Statushouders 
die een �exwoning toegewezen kregen, kregen 
schriftelijk de aanzegging dat ze binnen enkele 
dagen 1200 euro moesten storten (de helft 
borg, de andere helft huur vooruit) en dat het 
aanbod niet door zou gaan als ze niet konden 
betalen. Het noodfonds vertelde ons: hoe kun 
je van mensen die op het minimum leven, 
verwachten dat ze binnen enkele dagen zoveel 
geld storten?

Het Noodfonds kent andere voorbeelden van 
gezinnen die verdwalen in het bureaucratische 
doolhof van het sociaal domein. Het gemeente-
huis heeft geen eigen loket voor hulpvragen. 
Gezinnen begrijpen de brieven in ambtelijke 
taal niet. Informatie is beschikbaar op internet, 
maar wie geen computer heeft of niet de juiste 
zoektermen kan invullen, kan verloren raken. In 
Castricum leven ongeveer duizend mensen in 
armoede, weet het Noodfonds. Er is veel ‘stille’ 
armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen 
hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen 
zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale 
vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. 
Door de voortdurende bezuinigingen worden 
deze voorzieningen steeds minder 
toegankelijk.

De PvdA wil laten onderzoeken of de huidige 
sociale ondersteuning e�ectief mensen bereikt, 
die het nodig hebben. De uitvoering van het 
sociaal beleid is uitbesteed aan particuliere 
organisaties en gemeenschappelijke rege-
lingen. Het mag niet zo zijn, vindt de PvdA, dat 
de gemeente daardoor zicht verliest op inwo-
ners, die ondersteuning nodig hebben.

De PvdA maakt zich ook zorgen om groeiende 
energie-armoede. De gemeente kan, behalve 
het bieden van directe compensatie, een 
actieve rol gaan spelen in het omlaag brengen 
van maandlasten door op daken van woningen 
en bedrijven zonnepanelen te laten installeren. 
In samenwerking met Calorie kan de gemeente 
inwoners en bedrijven helpen om dat op grote 
schaal te organiseren en voor te �nancieren.

Een ander belangrijk punt voor de PvdA is het 
enorme tekort aan betaalbare huurwoningen 
in Castricum. Slechts 16% van het lokale 
woningbestand is goedkope huur (waar dat 
landelijk zowat 30% is). De PvdA stelt voor dat 
de gemeente actief bij alle komende bouwpro-
jecten ervoor zorgt dat minimaal 40% van de 
woningen sociale huur is. Meer betaalbare 
woningen erbij zorgt dat ouderen kunnen 
doorstromen en dat jongeren niet gedwongen 
worden onze dorpskernen te verlaten als ze op 
zichzelf gaan wonen.

De PvdA is geschrokken van de manier waarop de gemeente Castricum soms omgaat met 
inwoners die ondersteuning nodig hebben. Er is sprake van een passieve, weinig inlevende 
houding terwijl mensen het nodig hebben dat de gemeente hen actief benadert en prakti-
sche hulp biedt waar nodig.

Stille armoede

Door Aart Tóth

Het debat wordt geleid door Sander Verschoor 
en Peter van Raalte. In de afgelopen weken zijn 
alle lijstrekkers aan de tand gevoeld in een een-
op-een gesprek met Sander of Peter. Er wordt 
tijdens het slotdebat gebruik gemaakt van 
verschillende debatstijlen. 

Interactief
Nieuw is de medewerking van het Jac. P. Thijsse 
College en het Bonhoe�ercollege. Leerlingen 
kunnen hun vragen stellen en ideeën 
aandragen. Aan het eind van het debat bepalen 

de leerlingen welke lijsttrekker het debat heeft 
gewonnen. Ook vanuit de huiskamer is het via 
een smartphone of tablet mogelijk mee te 
doen met de verschillende stellingen. Het slot-
debat wordt uitgezonden om 20.00 uur.

Stemmen
Een aantal stembureaus is op maandag 14 
maart en dinsdag 15 maart al open. Op 
woensdag 16 maart doet Omroep Castricum 
vanaf 21.00 uur live verslag van de uitslag. 
Omroep Castricum is te ontvangen bij Ziggo op 
kanaal 46, KPN/XS4all kanaal 1459 en T-Mobile 
kanaal 839.

Castricum - Zwevende kiezers opgelet: op 13 maart vindt in theater Koningsduyn een slot-
debat plaats tussen acht politieke lijsttrekkers uit de gemeente Castricum. Het debat wordt 
live uitgezonden door Omroep Castricum.

Sander Verschoor en Peter van Raalte startklaar voor het live TV-verkiezingsdebat. Foto: Aart Tóth

Slotdebat met alle lijsttrekkers op Omroep Castricum







Lokaal, voor jou!

Kies op 14, 15 of 16 maart CDA Castricum, Lijst 3

www.cdacastricum.nl

Elize Bon (1)
Een duurzaamheidsfonds voor mensen 
met een kleinere beurs om zo haalbare en 
betaalbare maatregelen voor hun huis te 
kunnen nemen.

Dorien Veldt (3)
Wij willen dat het ponthuis Akersloot 

een visitekaartje wordt 
van onze gemeente.

Sjaak Welboren (7)
Aandacht voor onze agrariërs en hun 

familiebedrijven. Ruimte geven om de open 
ruimte duurzaam te beheren 

en te onderhouden.

Luc Damen (9) Leefbaarheid en 
duurzaamheid staat voorop bij het bouwen 
in de dorpskernen voor doorstroom en 
jongeren. Gericht op de toe-komst, voor 
mijn generatie!

Marco Kleinherenbrink (11)
De mens staat centraal bij de vraag naar 

zorg. Ook als het gaat om keuzes te maken 
om de stijgende kosten beheersbaar te 

houden.

Jaap Hummel (13)
Meer invloed voor jou op je afvalstoffen-
rekening. Minder restafval = minder 
betalen.

Niek Valk (15)
Buiten meer beweegtoestellen voor jong en 

oud. Zorg goed voor jezelf, dan kun je ook 
goed voor de ander zorgen.

IJmte van Gosliga (17)
Het huishoudboekje van de gemeente 
op orde houden. De OZB belasting voor 
eigenaren is geen melkkoe.

Falgun Binnendijk
(wethouder)

Realistisch, haalbaar en betaalbaar. 
Zo zien wij de klimaattransitie.

Martijn van Leeuwen (2)
Trots op onze scholen. Niet alleen erover 
praten, maar nu ook werk maken van die 
nieuwe schoolgebouwen.

Ivo van Donselaar (4)
Jongeren een stem geven in deze 

wooncrisis. De gemeente moet bouwen 
voor jongeren zodat ook zij kans hebben 

op een woning.

Joost Cornelis (6)
De eenzaamheidsaanpak voor jong en 
oud is juist nu noodzakelijk. Wij blijven dit 
financieel steunen.

Petra Groot (8)
Investeren in jongerenwerk om alle 

jongeren in onze gemeente een 
goede start te geven. 

Annelies Swart (10)
Wij willen woningen voor diverse doel-
groepen op de locatie Zuid 3 in Akersloot. 
We blijven druk zetten bij de provincie.

Bernard Geijsel (12)
Lokale culturele initiatieven vanuit alle 

kernen, dat is de basis. Kunst voor en van 
iedereen. Niet veel geld stoppen in een 

groot eenmalig project.

Maria Overtoom (14)
Erfgoed behouden is van groot belang. We 
kunnen vandaag de dag het gemaal van 
Limmen 1879 weer inzetten om water-
overlast tegen te gaan.

John de Boer (16)
Een hospice op de locatie Dampegheest in 
Limmen is een voorziening die wij graag 

willen realiseren.

Meerten Ritzema (18)
De beschikbare financiële middelen inzetten 
om de uitstraling van het strandplateau en 
de verkeersveiligheid daar te verbeteren. 

Sjaak Welboren (7)

Leefbaarheid en Luc Damen (9) 
duurzaamheid staat voorop bij het bouwen 
in de dorpskernen voor doorstroom en 
jongeren. Gericht op de toe-komst, voor 
mijn generatie!

Marco Kleinherenbrink (11)

Martijn van Leeuwen (2)
Trots op onze scholen. Niet alleen erover 
praten, maar nu ook werk maken van die 
nieuwe schoolgebouwen.

Ivo van Donselaar (4)

Annelies Swart (10)Annelies Swart (10)
Wij willen woningen voor diverse doel-
groepen op de locatie Zuid 3 in Akersloot. 
We blijven druk zetten bij de provincie.

Bernard Geijsel (12)

Fer Wilms (5)
Bouwen voor doorstroom in de 
dorpskernen, hou het buitengebied 
open en groen.

Joost Cornelis (6)
De eenzaamheidsaanpak voor jong en 
oud is juist nu noodzakelijk. Wij blijven dit 
financieel steunen.

jongeren. Gericht op de toe-komst, voor 

om de stijgende kosten beheersbaar te 

Jaap Hummel (13)
Meer invloed voor jou op je afvalstoffen-
rekening. Minder restafval = minder 
betalen.

IJmte van Gosliga (17)
Het huishoudboekje van de gemeente 
op orde houden. De OZB belasting voor 
eigenaren is geen melkkoe.

Falgun Binnendijk

eigenaren is geen melkkoe.

We blijven druk zetten bij de provincie.

Maria Overtoom (14)

groot eenmalig project.

Maria Overtoom (14)
Erfgoed behouden is van groot belang. We 
kunnen vandaag de dag het gemaal van 
Limmen 1879 weer inzetten om water-
overlast tegen te gaan.

John de Boer (16)

Meerten Ritzema (18)
De beschikbare financiële middelen inzetten 
om de uitstraling van het strandplateau en 
de verkeersveiligheid daar te verbeteren. 

Limmen 1879 weer inzetten om water-
overlast tegen te gaan.



                        Henk van der Eng (nr.5)
Hoogfrequent spoor (PHS) elke 3 minuten een trein. Willen we dit?

                                                  
Of kiezen voor De VrijeLijst en het TUDelft/Twente plan?!                                                                                                                                                                        
Stem voor een leefbaar verkeersveilig dorp op De VrijeLijst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                     schets stedenbouwkundige ir Tom van der Eng;   
                                                                  * zie ook gegevens burgerinitiatief Henk van der Eng en Fons Lute
Ga a.u.b. stemmen: Alleen voldoende stemmen op De VrijeLijst biedt kans op uitvoering .                                                 
                                                                                                                                                                                              
In de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021 (IMA-2021) verwacht men een forse toename van het vracht-, autogebruik en 
elektrische fietsen. Hierdoor wordt de combinatie PHS met gelijkvloerse kruisingen steeds gevaarlijker. Ook worden 
hierdoor scholen en sportclubs moeilijker bereikbaar voor kinderen en mindervaliden. Prorail zelf noemt het
oversteken van gelijkvloerse kruisingen ook gevaarlijk.                                             

Spoorlijn verlegd naar N203; 
de belangrijkste voordelen:

1. geen gelijkvloerse kruisingen;                          
2. 1800 woningen voor jongeren/ouderen;      
3. geen geluidsoverlast door een verdiepte 
tunnelbak;                                                             
4. barrière Bakkum/Castricum en Castricum
Zuid Werf opgeheven;                                        
5. centrale ligging nieuw station;                         
6. leefbaarheid dorp vergroot;                            
7. geen geluidsisolerende 
maatregelen/schermen langs huidige 
spoorlijn nodig;                                                     
8. eindresultaat 26 miljoen winst;                      
9. huidig station wordt deels hergebruikt.
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Castricum - In de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen is de Adviesraad 
Sociaal Domein (ASD) in Castricum door 
verschillende politieke partijen, organisa-
ties en inwoners gevraagd naar haar kijk op 
het lokale en regionale sociaal domein. In 
een open brief aan alle inwoners benoemt 
de ASD een reeks concrete aandachts-
punten voor het sociaal domein.

De ASD is een onafhankelijke adviesraad aan 
het college van burgemeester en wethouders. 
De leden van de ASD, die formeel worden 
benoemd door het college, zijn vrijwilligers 
die vanuit betrokkenheid en belangstelling 
voor het sociaal domein hun expertise 
inzetten. De ASD voedt vanuit het inwoners-
perspectief het college en adviseert over de 
ontwikkeling en uitvoering van beleid in het 
sociaal domein. De ASD neemt geen politieke  
standpunten in en heeft geen enkele binding 
met de plaatselijke politieke partijen. De advi-
sering is gebaseerd op vragen en signalen die 
de ASD ophaalt vanuit de inwoners en maat-
schappelijke organisaties in Castricum.

Adviezen
In de open brief worden tien thema’s aange-
sneden die betrekking hebben op het sociaal 
domein. De ASD trapt af met de integrale 

onafhankelijke cliëntondersteuning: ,,Ga naar 
de mensen toe, organiseer spreekuren dichtbij 
en zoek afzijdige inwoners actief op.’’ Op het 
gebied van onderwijs luidt het advies om de 
communicatie tussen de scholen te intensi-
veren en nauw samen te werken met jeugd-
hulp. En ook: ,,Geef gratis bijles voor kinderen 
uit gezinnen die het �nancieel moeilijk 
hebben.’’ 

Ook stelt men voor een gemeentepas in te 
voeren, waarmee minima betalingen kunnen 
doen bij deelnemende bedrijven en organisa-
ties. Zo staan in de open brief adviezen over 
tien deelgebieden van het sociaal domein. Een 
inclusieve samenleving, waarin iedereen 
dezelfde rechten en dezelfde kansen heeft om 
zelfstandig mee te doen op alle terreinen van 
het leven, kan volgens de ASD alleen gereali-
seerd worden als men rekening met elkaar 
houdt en geen drempels opwerpt voor de 
ander om mee te kunnen doen.

Informatie
Informatie over de ASD is op 
www.castricum.nl/raad-en-college/advies-
raad-sociaal-domein te vinden. De ASD heeft 
de brief inmiddels aangeboden aan het 
college, de gemeenteraad en diverse maat-
schappelijke organisaties.

Adviesraad Sociaal Domein 
stelt open brief op

Laat je stem 
niet verloren 
gaan!



Gemeenteraadsverkiezingen  2022

Gemeenteraadsverkiezingen 
14, 15 en 16 maart

Wij van CALorie roepen u op van uw recht 
gebruik te maken door te gaan stemmen! 

Onze droom is: 
Onze huizen ’s winters lekker warm en ’s zomers koel. De energielasten zijn betaalbaar. De ener-
gie komt voor een groot deel uit duurzame bronnen, zoals zon, water, bodem en wind. De op-
brengst uit deze duurzame bronnen is voor een belangrijk deel eigendom van ons, de inwoners. 
We kunnen op grote schaal gebruik maken van elektrische deelauto’s. 

CALorie levert hieraan een actieve bijdrage. Met de energiecoaches en de werkgroepen mobili-
teit, warmte en zon. En zo werken we met al onze mensen en kennis mee aan een energie-neu-
trale gemeente. Wij steunen u en uw verduurzamingsacties in en om uw huis. Want er is nog zo 
veel te doen! 

Natuurlijk kunnen u en wij dit niet alleen. De uitdaging is complex. Daarom willen we ook goed 
samenwerken met andere organisaties in dit proces. Uiteindelijk zal de politiek beleidsbepalend 
moeten worden. Dat vraagt om actieve partijen in onze gemeenteraad. 

CALorie roept u op om uw steun uit te brengen op een partij die zich daar duidelijk over uit-
spreekt. Niet met mitsen, maren en wellichts. Maar in klare taal. Er is geen tijd te verliezen. 

Stem daarom vooral voor uw en onze omgeving! 

En wilt u óns steunen en lid worden? Kijk op onze website www.calorieenergie.nl/aanmelden. 

Energiecoch Nanette Popken

Energiecoch Anton Visser

Energiecoch Maarten Leonhart

De PvdA Castricum bracht een bezoek aan het zonnepanelenproject bij Aad de Wit verhuizingen. 
Foto: aangeleverd

De lokale energie coöperatie CALorie heeft in 
samenwerking met Aad de Wit verhuizingen 
een project voor de aanleg van zonnepa-
nelen succesvol afgerond. Het verhuisbedrijf, 
gevestigd aan de Castricummerweg, heeft 
het dak vol gelegd met zonnepanelen. Inwo-
ners van Castricum konden certi�caten 
kopen om zo mede-eigenaar te worden en te 
kunnen delen in de stroomopbrengst. Voor 
inwoners met een laag inkomen werd de 
mogelijkheid getro�en om zonder vooraf-
gaande investering mee te doen en even-
goed te pro�teren van de stroomopwekking 
en hun maandelijkse stroomrekening te 
reduceren.

De PvdA in Castricum vindt dit project van 
Calorie en Aad de Wit verhuizingen een 
geslaagd voorbeeld van schone lokale ener-
gieopwekking. Bijkomend e�ect is dat inwo-
ners die meededen hun snel stijgende ener-
gierekening omlaag kunnen brengen. De 
PvdA zal de gemeente voorstellen om de 
komende jaren op grote schaal dergelijke 

projecten te stimuleren in samenwerking 
met CALorie.

Meer energiebesparing kan worden bereikt 
door op grote schaal hybride warmte-
pompen te plaatsen bij huishoudens. CALorie 
heeft ook daarvoor een plan klaarliggen om 
met energiecoaches huishoudens daarbij te 
helpen. Individuele bewoners, vooral huisei-
genaren kunnen zelf initiatief nemen. De 
praktijk leert dat het helpt als inwoners 
gericht individueel technisch advies krijgen 
en hulp bij het voor�nancieren van de 
pompen en panelen. 

Energiecoaches van Calorie kunnen per huis-
houden voorrekenen wat voor warmtepomp 
mogelijk is, wat het kost en wat het bespaart. 
Met de huidige energieprijs bespaart een 
eenvoudige hybride warmtepomp 50% van 
de gaskosten. De PvdA vraagt de gemeente 
om via CALorie inwoners actief te helpen om 
binnen enkele jaren volledig om te schakelen 
naar zonne-energie en warmtepompen.

Castricum - De energielasten  voor Castricumse ondernemers en inwoners kunnen dras-
tisch omlaag als op elk bedrijfsdak in de gemeente zonnepanelen worden aangelegd. 
Als elk bedrijfsdak op die manier wordt benut, is het mogelijk dat Castricum nagenoeg 
zelfvoorzienend wordt in stroomopwekking.

Op elk dak zonnepanelen is winst 
voor ondernemers en inwoners



Ik ben student Econome-
trie en Operationeel 
Onderzoek aan de 
Vrije Universiteit 
Amsterdam en 
topsporter in de 
atletiek, waar 
ik mij in het 
bijzonder toeleg 
op de 800 en de 
1500m. De stap 
die ik nu zet richting 
de gemeentepolitiek 
doe ik met gevoelens van 
optimisme. Bewust blijven dat er heel veel dingen 
goed gaan en tegelijkertijd de ogen niet sluiten 
voor zaken die moeten worden aangepakt. Met 
mijn achtergrond wil ik het geluid van jongeren 
vertegenwoordigen

7. Victor van der Wel, 22, Castricum

Als geboren en getogen 
Castricumse ben ik 
regiomanager Sa-
les & Marketing 
bij een kans-
spelorganisa-
tie en tevens 
meervoudig 
Nederlands 
kampioen 
wedstrijds-
kiën. Samen 
met mijn man 
en kinderen woon 
ik met veel plezier in 
Castricum. Als voormalig 
Sportvrouw van Castricum wil ik mijn enthou-
siasme, kennis en ervaring inzetten op sport, 
beweging en zorg.

5. Tessa Esser-de Bree, 40, Castricum

Niet geboren maar wel 
getogen in Castri-

cum. In 2012 ben 
ik, op de Wou-
de, getrouwd 
met Vera en 
we zijn de 
trotse ouders 
van twee 

mooie jongens 
in de leeftijd van 

8 en 12 jaar. Ik werk 
op het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid op het gebied van 
security en privacy en heb daarvoor jarenlang 
bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
en GGZ Dijk en Duin gewerkt. Ik maak mij sterk 
voor een eerlijke en benaderbare gemeente die 
er is voor haar inwoners, en niet andersom.

6. Daan Hespe, 54, Castricum

Sinds 2005 woon ik 
met veel genoe-
gen in Limmen. 
Afgelopen 
raadsperiode 
was mijn eer-
ste periode 
als raads-
lid. Ik heb 
mij gericht 
op milieu, 
duurzaamheid, 
fi nanciën en 
de BUCH. Ik ben 
werkzaam bij een grote 
energieleverancier en wil met mijn ervaring onze 
dorpen klimaatbestendig maken waarbij voldoen-
de draagvlak bij onze inwoners voorop staat. 
Haalbaar en betaalbaar is ons motto.

3. Jeroen Slot, 47, Limmen

De lange termijneffecten van
Corona op onze inwoners en
ondernemers zijn nog niet
bekend. De VVD wil dat de
vinger hier goed aan de pols
wordt gehouden.

Onze prachtige natuur in combinatie
met wandelen en fietsen moeten we
volledig benutten.
Het strand, de meren, duinen en de
bossen: iedereen moet weten dat het
hier goed toeven is. Laat toerisme een
economische motor zijn. Fiets- en
wandelpaden goed en veilig houden en
waar dat kan, aanpassen
aan de huidige
ontwikkelingen.

VEILIGHEID
De dorpen zijn van ons allemaal, dus
moet je veilig over straat kunnen. Dit

moeten we waarborgen. Samen met de
politie, BOA's en de buurtpreventie.

Overlast pakken we aan.

LAGE LASTEN
VOOR IEDEREEN

Belastinggeld wordt verdiend door onze
inwoners en ondernemers. Daar gaan
we zuinig en verstandig mee om. De

belasting houden we zo laag mogelijk.

TOERISME

BRUISEND SPORT-
EN VERENIGINGS
LEVEN

Ondernemers zorgen voor banen om onze boterham te verdienen. Zij
zijn het die zorgen voor innovatie en nieuwe technieken. Zij zijn de

sponsoren van ons verenigingsleven en hebben een groot aandeel in
de levendigheid van onze dorpen. Laat ondernemers vooral

ondernemer zijn. Als gemeente geven we ondernemers letterlijk en
figuurlijk de ruimte om te ondernemen en innoveren.

ONDERNEMERS

CASTRICUM
BLIJFT GOED
WORDT BETER

BETAALBARE
WONINGEN

MENSELIJKE
OVERHEID

Betaalbare woningen voor
jongeren, starters,
alleenstaanden,

doorstromers en ouderen.
Onze ambitie: 250 nieuwe

woningen per jaar

DUURZAAMHEID EN GROEN

Energiebesparing blijft een prioriteit. Hoe
dan ook, dit moeten we samen doen.

Daarom wil de VVD doorpakken met het
isoleren van huizen en plaatsen van

zonnepanelen op daken.
Nieuwbouw moet zoveel mogelijk

energieneutraal zijn.

IEDER DORP
BLIJFT UNIEK

De gemeente is er voor jou!
VVD wil een overheid die naast haar
inwoners staat. Uitgangspunt moet
zijn: ja, tenzij...  We willen een
gemeente die ruimte geeft aan
inwoners, ondernemers en
organisaties met goede ideeën. Een
gemeente waar je veel digitaal kan
regelen en terug kunt vinden. De
opvolging van klachten moet beter.

SAMEN DE ZORG
TOEGANKELIJK
HOUDEN

NIEUWSGIERIG NAAR HET COMPLETE
PROGRAMMA? SCAN DE QR-CODE OF GA
NAAR CASTRICUM.VVD.NL

Sport en het verenigingsleven
zijn een plek voor ontmoeting

en plezier. VVD Castricum
investeert in verenigingen en

sport voor zowel onze jeugd als
ouderen.

Haalbaar en betaalbaar
We nemen verantwoordelijkheid
om het klimaatprobleem op te
lossen. Maar we hebben geld nodig
van het Rijk om het betaalbaar te
houden. Draagvlak onder inwoners
is cruciaal. We koesteren onze
groene dorpen. Dus géén extra
windmolens of grote zonneweides.

Castricum

Ieder dorp heeft haar eigen karakter en
kenmerken. Dat willen we behouden en
verbeteren. Dat doen we samen met de

inwoners, dorpsplatforms en lokale
ondernemers. We zijn trots op onze

cultuurhistorische evenementen zoals
de kermissen en bloemendagen.

CORONA

Stem VVD Castricum op 14, 15, 16 maart 2022

Geboren en getogen in 
Akersloot. Daar woon ik 
samen met Simone en 
onze 3 kinderen. Ik 
woon en werk aan 
de Julianaweg als 
winkelier in de de-
tailhandel. Een zeer 
afwisselend bestaan. 
Ik vind het heel normaal 
dat iemand zich inzet voor 
zijn/haar eigen leefomgeving. 
Naast veel vrijwilligerswerk en mijn winkel nu 
alweer aantal jaren raadslid. In verkiezingstijd bena-
drukken de partijen, ook wij, graag de verschillen. 
Toch is er in al onze dorpen veel meer dat onze in-
woners en partijen verbindt, dan dat hen scheidt. Ik 
zet me de komende raadsperiode weer graag in om 
met elkaar echt iets te bereiken voor onze dorpen.

1. Rob Dekker, 42, Akersloot

De afgelopen raadspe-
riode bestond mijn 

portefeuille uit 
volkshuisves-
ting, bouwen 
en verkeer. 
Omdat ik als 
trotse gepen-
sioneerde opa 

veel tijd heb 
voor het raads-

werk was ik ook 
veel te vinden bij de 

sportaccommodaties. Altijd 
gericht op de kansen voor alle Castricummers, 
jong en oud. Ik hecht aan een respectvolle sa-
menwerking met alle constructieve partijen. We 
zullen elkaar moeten vinden om de langlopende 
onderwerpen in de Gemeente af te ronden.

2. Gerrit Krouwel, 69, Castricum

Wat wonen we toch 
in een prachtige 

gemeente! 
Samen met 
mijn vrouw 
en kinderen 
woon ik 
sinds de 
zomer van 

2020 aan de 
Brakersweg in 

Castricum. Ik wil 
actief een verschil 

maken voor het dorp dat 
mijn nieuwe thuis is gaan heten. Ik ben partner 
bij een groot accountantskantoor. Met mijn fi nan-
ciële achtergrond, brede interesse en ervaring 
in het bedrijfsleven wil ik graag actief helpen om 
Castricum nog mooier te maken. Luisteren naar 
onze inwoners en samen problemen oplossen.

4. Martin Coenen, 50, Castricum De top tien wordt 
gecompleteerd door:

9. Renata Shalders
     -Thijssen

10. Loek   
      Wellink

8. Andries     
    de Rooij
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Door Hans Boot

Penningmeester Gerard de Moel van 
VKIJ vertelde in zijn welkomstwoord 
wat de aanleiding was voor het 
schrijven van een boek over de 
Elfstedentochten en alternatieve 
tochten die in de loop der jaren zijn 
gehouden. Hij zei onder meer in het 
knusse clubhuis aan de Zeeweg: 
,,Op deze plek hadden we twee jaar 
geleden een reünie voor de Castri-
cummers die op 4 januari 1997 de 
laatste Elfstedentocht hadden 
gereden. Tijdens de reünie kwamen 
de fotoalbums, krantenknipsels, 
elfstedenkruisjes en medailles te 
voorschijn. Maar er werden vooral 
veel heldenverhalen, vrolijke of 
dieptreurige verhalen verteld. Die 
hebben Aleid Bos en ik opge-
schreven. Het was de bedoeling om 
het daarbij te laten, maar gaan-
deweg bleek dat het zonde zou zijn 
om de verhalen van alternatieve 
elfstedentochten in het buitenland 
en grote tochten in Noord-Holland 
onvermeld te laten. Daarom zijn er 
nu 84 verhalen samengevoegd op 
28 pagina’s van het boek ‘Tijden van 
ijs’. Het boek is een genot om te 
lezen en het is ons een groot 

genoegen om het eerste exemplaar 
aan de burgemeester te mogen 
aanbieden.’’

Applaus
Mans reageerde daar enthousiast 
op: ,,Het is het tweede boek dat in 
korte tijd aan mij is overhandigd en 
dat in de coronaperiode is 
geschreven. Die heeft dus ook een 
positieve kant tot gevolg gehad. 
Mijn eerste ervaring met deze 
ijsbaan dateert van 2012. Toen heb 
ik wat wedstrijden mogen 
wegschieten, maar ik ben bang dat 
het tevens mijn laatste ervaring is. 
Wat een geweldig initiatief om zo’n 
boek samen te stellen, dus ik vraag 
een groot applaus voor deze pres-
tatie. Het boek ziet er heel mooi en 
professioneel uit en ik ga het met 
veel plezier lezen. Dank aan de 
schrijver en de verhalenvertellers en 
ik hoop dat jullie snel weer hier 
kunnen schaatsen!’’

‘Tijden van ijs’ van uitgeverij Pirola 
bestaat uit vier delen. Het eerste 
gaat over de Elfstedentochten, het 
tweede over de regionale tochten 
en het derde over de alternatieve 
(elfsteden)tochten. In deel vier 

worden de gegevens van de vertel-
lers en tochten vermeld. Het boek, 
waarvoor Synie Miedema de omslag 

schilderde, bevat verder talrijke 
foto’s en afbeeldingen van stempel-
kaarten, oorkondes en krantenarti-

kelen. Het boek is verkrijgbaar via de 
VKIJ (zie www.vkij.nl) en de 
boekhandel.

Castricum - ‘Corona heeft toch ook een positieve kant gehad’. Dat zei 
burgemeester Mans vorige week woensdag nadat hij het eerste exem-
plaar van het boek ‘Tijden van ijs’ in ontvangst mocht nemen. Het 
schaatsboek is een verzameling verhalen van leden van de Vereniging 
Kennemer IJsbaan die langeafstandstochten hebben gereden. Gerard de 
Moel beschreef hun boeiende belevenissen.

Boek over schaatstochten gepresenteerd

Burgemeester Toon Mans met de schrijver Gerard de Moel. Foto: Hans Boot

F I E T S E N D D E L E N T E I N !
Wij hebben diverse e-bikes op voorraad

Als officieel dealer van A-merken als Kalkhoff,
Pegasus, Giant, QWIC en Cortina hebben wij altijd

de fiets die bij u past.
Bekijk onze website voor ons hele assortiment.

Sinds 1931 dé fietsspeciaalzaak in Castricum.
Tel: 0251-652 658 Mail: info@zijlstratweewielers.nl.



LEZERSPOST

Als je je grofvuil wilt laten afvoeren dan kan dat in onze gemeente alleen 
via de App AfvalWijzer. Via Afval Abc kom je in de rubriek van in ons geval 
Grofvuil. Vervolgens via een link naar www voor het aanmelden van wat 
voor soort grof afval. Na het invullen van wat je bijvoorbeeld opgehaald 
wilt hebben moet je je inloggen via je DigiD. Alle persoonlijke info wordt 
bekend. Eerst nog de maand en vervolgens wordt een datum aange-
boden. Na betaald te hebben krijg je een e-mailbevestiging. In ons geval 
woensdag 2 maart. Iedereen wordt ingeschakeld om ons grofvuil aan de 
straatkant + oprit gereed te zetten. Aan het einde van dinsdag 1 maart 
worden we gebeld dat de webpage niet goed gewerkt heeft en dat een 
verkeerde datum is aangegeven! Dat moet een week later zijn! Op onze 
vraag wat we met onze troep moeten doen, inrit geblokkeerd en een 
week wachten? Daar hadden ze niets mee te maken en wilden niet in 
discussie gaan. Einde gesprek. Later die avond deze internetexercitie 
nogmaals gedaan en wederom werd woensdag 2 maart automatisch 
ingevuld! Komende week wordt er een verjaardag bij ons gevierd. We 
kunnen in elk geval aan onze gasten laten zien en vertellen welk een 
betalende service onze gemeente ons te bieden heeft.

Dolf Dalmeijer

Grofvuil

Een aantal jaar geleden verhuisde de Antoniusschool naar Beverwijk. De 
enige speciaal onderwijsschool in onze gemeente. Sindsdien is er niks 
voor in de plaats gekomen. Met de komst van passend onderwijs leek dat 
wellicht niet nodig? Ik weet het niet. De locatie in Bakkum was, in ieder 
geval, niet meer te gebruiken als school. En passend onderwijs is een �op. 
Een deel van de basisschoolkinderen in Castricum wordt ‘s ochtends 
opgehaald en in andere gemeentes naar een passende onderwijsplek 
gebracht. Dit zijn kwetsbare kinderen. Gemeente Castricum heeft hier 
namelijk geen plek voor. Met de keuze voor een integraal kindcentrum op 
een normale basisschool in de stemwijzer en een school voor (hoog)
begaafde kinderen, waar ook internationale studenten geplaatst worden, 
vraag ik me af: wanneer zijn de kinderen die in busjes buiten de 
gemeente worden gebracht aan de beurt? Helaas staat deze stelling niet 
in de stemwijzer. En anders hoor ik graag op welke partij ik dan zou 
moeten stemmen. Mijn zoon zit in groep 8 op speciaal onderwijs en gaat 
binnenkort naar het voortgezet speciaal onderwijs, wat zelfs buiten onze 
regio valt.

Een bezorgde ouder

Speciaal onderwijs in Castricum

Marianne Vollers. 
Foto: Rob Berkemeijer

Bakkum - Inderdaad Bakkum, haar 
geliefde woonplaats die zeker geen 
Castricum mocht heten. Verder tot 
in de puntjes gericht op Castricum 
als gemeente, iets dat Marianne 
Vollers dan ook zeer positief 
uitdroeg. Dat regelen tot in de 
�nesses was overigens haar handels-
merk geworden. Het regelen en 
organiseren zat in haar genen en 
van tegenslagen wist ze altijd weer 
een geweldige opsteker te maken. 
Mede vanwege haar sociale vaardig-
heden wist ze altijd een negatieve-
ling om te turnen naar het positieve. 
Nooit bij de pakken neerzitten.

Dat werd anders toen er jaren 
geleden wat onregelmatigheden in 
haar lichaam tevoorschijn kwamen. 
Wederom niet bij de pakken neer-
zitten, Marianne zou dat varkentje 
wel even wassen. Dat proces heeft 
ze zo’n vijf jaar volgehouden met 
altijd weer de inzet en positiviteit 
om weer een ander medicijn te 
proberen. Net als bij haar inzet bij 
het Ondernemersfonds, Onderne-
mersvereniging, Castricummer Werf, 
’t Loo, Bakkum Bruist, gemeente 
Castricum, Broodfonds en nog veel 

meer; het doorzettingsvermogen 
droop ervan af. Vele evenementen 
waar Castricummers en niet-Castri-
cummers op af kwamen, droegen 
haar stempel.

Vele Castricummers zullen haar 
missen, want Marianne is er niet 
meer. Ze verdient een standbeeld!

Aart Tóth

In memoriam: Marianne Vollers

Door Hans Boot

Peter Zwitser genoot zichtbaar toen 
hij vorige week maandagmiddag het 
nieuwe ‘Boetje van onze Kees’ 
betrad: ,,Bijna dagelijks kom ik op 
deze plek en ik heb er duizenden 
uren gezeten. Ik ben vanaf de 
oprichting, dus inmiddels 63 jaar, lid 
van de Vogelwerkgroep Castricum, 
waarvan de naam later is gewijzigd 
in Vogelwerkgroep Midden-Kenne-
merland. Het mooie van vogelen is 
dat je altijd buiten en in de natuur 
bent. Vogels zijn bijzonder om te 
zien en te horen. Het was heel triest 

dat de vorige hut afbrandde, maar ik 
sta nu werkelijk stomverbaasd dat 
deze er in heel korte tijd weer staat. 
Voor de uitvoering heb ik een aantal 
suggesties gedaan. In grote lijnen is 
het interieur ongewijzigd, dus over 
de hele lengte zijn kijkgaten 
gemaakt en er is ook een opening 
met luikjes voor rolstoelgebruikers.’’

Geduld
Boswachter Serena Olij van PWN 
lichtte desgevraagd toe hoe de 
herbouw tot stand is gekomen: ,,Alle 
onderdelen zijn in de maand februari 
door een aannemer uit Egmond-

Binnen in zijn werkplaats gemaakt 
en via een oplegger met kraan op 
hun plek gezet. Daarna zijn ze 
binnen één dag gemonteerd en is 
het dak erop gezet, waarna dat 
bekleed is met sedum, oftewel een 
combinatie van mossen. We zijn nu 
bezig met de afwerking. Binnen 
wordt het bestraat en er komen 
bankjes voor de kijkgaten. Buiten 
wordt er bij de waterkant een 
afscherming met vlechtwerk aange-
bracht, zodat de vogels niet 
opschrikken als er publiek komt. 
Natuurlijk komt de oorspronkelijk 
naam ook weer op de voorgevel. Wij 
vragen iedereen dus nog even 
geduld te hebben. En nu maar 
hopen dat de nieuwe hut er nog 
lang mag blijven staan, want deze is 
zeer geliefd bij de bezoekers van het 
duingebied.’’

Castricum - Met lede ogen moesten vele vogelliefhebber eind november 
vorig jaar aanzien dat de kijkhut ‘Boetje van onze Kees’ aan de Oude 
Schulpweg volledig was afgebrand. PWN liet toen direct weten er alles 
aan te doen om de hut te herbouwen en is daar binnen drie maanden met 
vlag en wimpel in geslaagd.

‘Boetje van onze Kees’ uit as herrezen
Peter Zwitser in de deuropening van het splinternieuwe ‘Boetje van onze Kees’. Foto: Hans Boot

Castricum - Het heeft lang geduurd voordat Oud-Castricum publiek kon ontvangen voor de gebruikelijke open 
middagen op de tweede en vierde zondag van de maand, maar afgelopen zondag was het weer zover. Vrijwilligster 
Marjan Wentink registreerde de bezoekers en zei: ,,De mensen stonden al vroeg voor de deur en inmiddels is het 
behoorlijk druk. We zijn sinds september vanwege corona dicht geweest en dat scheelt misschien.’’ Marjoleine 
Dusseljee stond ondertussen met haar kleinzoon Max de voorwerpen in een vitrine te bekijken en liet weten: ,,Ik kom 
hier wel vaker want mijn vader Ger van Greenhuizen is zeventien jaar voorzitter geweest van Oud-Castricum. Gelukkig 
is De Duynkant weer open en kunnen we opnieuw getuige zijn van een stukje geschiedenis.’’ Tekst en foto: Hans Boot

Eindelijk weer open (dag)

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL
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LEZERSPOST

Paardrijdsters hebben duidelijk schijt aan het voetvolk, klein en groot! 
Inderdaad, het zijn bijna altijd jonge meiden die op die paarden zitten. 
Elke psycholoog kan dit wel verklaren! En natuurlijk een grote mond, zeg 
maar bek, als je wijst op de drollen die op de strandafgang gedeponeerd 
zijn; nouveau riche, sans savoir vivre? ,,Neen hoor, niet van mij!’’ De stront 
komt nooit uit eigen paardenkont! Shit station; bezem en schep? Niet 
gezien want zelf ook oogkleppen op, niet alleen het paard. Niet in staat 
om af te stappen? Obesitas? Even het paard vastmaken aan een paal? Te 
moeilijk? Dan wordt het tijd om wat kilootjes kwijt te raken! Suggestie; 
strandbezoeker maak van elke knol en berijdster een video of foto als dit 
duo drollen deponeert op de strandafgang. Naming en shaming op 
internet! Kortom; KNOLTOKKIES hoepel op uit Castricum aan Zee, want 
jullie brengen alleen maar pies en drollen mee. Kakkers op de rug van het 
peerd, stront uit het gat onder de steert. Hoepel op en maak van ons 
schone strand geen paardenplee!

De verkiezingen leveren hopelijk een wethouder op die nu eindelijk een 
ruiterpad naar het strand realiseert samen met PWN en Hoogheemraad-
schap, zoals al jaren geleden gevraagd. Als we het dan nu toch over 
wensen hebben; kan meteen worden opgenomen in de partij propa-
ganda! :-)

1) een gratis douche op het strand naast de Reddingbrigade voor de 
zwemmers; iedereen is tegenwoordig bewust van de noodzaak om 
zuinig om te springen met water, dus die kraan wordt netjes dichtge-
draaid na de douche!

2) een lange kapstok met afdak om de kleding even droog te houden als 
men aan het zwemmen is en er is een buitje! Plus een bank onder deze 
kapstok voor aan- en uitkleden bij de Reddingsbrigade zodat sociale 
controle op de achtergelaten spullen makkelijk is.

3) een paar kleedhokjes voor de sportieve zwemmers die ook buiten het 
strandseizoen een duik willen nemen en ook voor de surfers, die zich nu 
noodgedwongen omkleden op de parkeerplaats. Gênant!

Barbara du Chateau

Beste ruiters op het strand,

Op zaterdagmiddag 5 maart liepen uiteraard veel mensen met het prachtige 
weer op het strand. Wij ook, met een ander stel, bij de zuidelijke strandop-
gang Castricum. Opeens hoorden we een soort �addergeluid achter ons. We 
keken om en zagen een groep van ongeveer tien ruiters op een stevig paar-
densoort in volle galop al vlakbij op ons afstormen. Ze schoten vlak ernaast, 
maar wel genoeg trigger voor de twee kleine hondjes die los rondliepen om 
instinctief erop af te stormen! Dan helpt roepen niet meer, dus erachteraan 
omdat het hondje inmiddels midden in de groep paarden rende, ik dus ook.

Zéér gevaarlijke situatie met de kans dat het beestje direct vertrapt zou 
kunnen worden, los van het risico voor mij. Echter geen enkele neiging tot 
afbuigen of vermindering van vaart van het achterliggend gedeelte van de 
groep van nog vijf à zes paarden! Wellicht omdat het immers toch maar om 
een klein hondje ging, niet een grote Duitse Herder of Dobermann; mogelijk 
dan een ander verhaal? Uiteindelijk gelukt er zonder schade uit te komen, 
maar �ink geschrokken.

Schandalig respectloze en gevaarlijke actie. Zal wel gegooid worden onder 
de aanname ‘dat de controle over je hond jouw verantwoordelijkheid is’ 
maar de vraag ontstaat ook of er nog wel controle zou zijn als hun paard 
geschrokken zou zijn en hoe bedwingbaar de situatie dan zou zijn geweest 
met duizend kilo steigerend paardenvlees op het strand bij mensen en 
andere dieren. Maar laten we hopen dat dit bericht een oproep doet deze 
situaties in de toekomst te voorkomen en wellicht komt er nog een visie van 
de betre�ende ruiters bij de redactie terecht.

Gegevens inzender bij de redactie bekend

Schijt aan het voetvolk

Hondje tussen de paarden

Door Hans Boot

Bestuurslid Kees Zonneveld licht de 
nieuwe aanwinst voor De Stetters 
toe: ,,Het idee voor deze voorziening 
is afkomstig van Erik Fraikin, die 
vroeger lid was van de vereniging en 
verhuisd is naar Portugal. Het 

ontwerp is verder uitgewerkt door 
onze bouwploeg op de dinsdagoch-
tend, bestaande uit Cees Grippeling, 
Gerard Groentjes, Jaap Korsman en 
Bal Lute. De schietbaan is in eerste 
instantie alleen bedoeld om te 
oefenen. Dat betekent dat je niet 
steeds de ballen hoeft op te halen 

aan het eind van de baan. Ze komen 
nu op een hellinkje terecht en rollen 
via een ingegraven pvc-buis naar de 
basisplek terug.’’

Cees Grippeling vult aan: ,,We zijn in 
januari met de uitvoering begonnen 
en moeten nog een paar dingen 
perfectioneren. Dan hebben we een 
unieke uitvinding voor Nederland 
wat onze sport betreft. Vanaf nu gaan 
we ermee proefdraaien en in het 
voorjaar hopen we te starten met 
een voorlopige competitie, waarvoor 
dan ook boulers uit de regio worden 
uitgenodigd. Als alles goed functio-
neert, overleggen we met de bond of 
zij er wat voor voelen om dit hulp-
middel landelijk in te voeren.’’

Zonneveld wijst er nog op dat 
belangstellenden, die de schietbaan 
willen uitproberen of kennis willen 
maken met jeu de boules, op speel-
dagen (zie www.stetters.nl) naar het 
park op Wouterland kunnen komen. 
Ook is iedereen van harte welkom 
om daar een kijkje te nemen tijdens 
het ‘stoeremannentoernooi’ op 
zaterdag 12 maart van 10.30 tot circa 
17.00 uur.

Castricum - Jeu de boulesvereniging De Stetters uit Bakkum heeft sinds 
kort een primeur. Een vroeger lid bedacht het idee voor een schietbaan, 
alhoewel die niets met de schietsport heeft te maken. Het hulpmiddel 
dient voorlopig alleen voor het gemak bij oefenpartijtjes.

Unieke ‘schietbaan’ bij De Stetters

Van links naar rechts: Gerard Groentjes, Cees Grippeling en Bal Lute. Foto: Hans Boot

AGENDA
WOENSDAG 9 MAART

Online informatieavond over de 
opzet van een Herenboerderij in 
deze regio om 20.00 uur. 
Aanmelden via kennemerland@
herenboeren.nl en meer info op 
www.kennemerland.herenboeren.
nl.

DONDERDAG 10 MAART

Taxatie van oude boeken door 
taxateur Arie Molendijk van 13.30 
tot 16.00 uur in Hotel Zuiderduin 
aan de Zeeweg 52 in Egmond aan 
Zee. Vrije inloop zonder afspraak. 
Info op www.molendijkboeken.nl. 
Foto: aangeleverd

Eerste van drie lezingen rond 
thema vluchtelingen om 19.30 uur 
in de Ter Coulsterkerk aan de 
Holleweg 111 in Heiloo. Els van 
Driel leidt de �lm ‘Shadow Game’ 
in en spreekt er na a�oop over. 
Info op www.ronddewaterput.nl.

ZATERDAG 12 MAART
Wandel Meet & Greet door CDA 
Castricum om 10.00 uur aan de 
Klaas Hoornlaan in Akersloot. Al 
wandelend praten over de 
toekomst van de gemeente 
Castricum. Aanmelden: martijn-
vanleeuwencda@gmail.com.

NLdoet, de grootste vrijwilligers-

actie van Nederland. Diverse vrij-
willigersklussen voor jong en oud. 
Overzicht op NLdoet.nl.

Klimaatmars door Klimaatcoalitie 
Castricum om 14.00 uur vanaf Huis 
van Hilde aan het Westerplein 6 
naar het gemeentehuis van 
Castricum. Info via klimaatcoalitie-
castricum@gmail.com.

Concert ‘Side by Side’ door Orkest 
van de Achttiende Eeuw en 
studenten Koninklijk Conservato-
rium Den Haag om 20.15 uur 
(lezing vooraf om 19.15 uur) in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Info op 
www.cultuurkoepelheiloo.nl. Foto: 
aangeleverd

ZONDAG 13 MAART

Voorstelling ‘Tranen van Maria’ 
door sopraan Johannette Zomer 
om 15.00 uur in de Cultuurkoepel 
aan de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Info via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl. Foto: Jonas Sacks

WOENSDAG 16 MAART
Gemeenteraadsverkiezingen. Voor 
temlocaties zie www.castricum.nl. 
U kunt maandag 14 en dinsdag 15 
maart ook stemmen in het 
Gemeentehuis en de Tuin van 
Kapitein Rommel in Castricum, 
Vredeburg in Limmen en ‘t Kruis-

punt in Akersloot.

Open dag van 11.00 tot 15.00 uur 
in woonzorgcentrum De Santmark 
aan de Santmark 1 in Castricum. 
Info via telefoonnummer 088 
9957503.

EXPOSITIES
Kunstenaarscollectief IMIX uit 
Castricum exposeert tot en met 22 
maart bij KEK Beverwijk aan het 
Kerkplein 1 in Beverwijk. De expo-
sitieruimte bevindt zich op de 
bovenverdieping van het 
Kennemer Theater. IMIX bestaat 
uit Mireille Schermer, Gemma 
Distelbrink, Garrie Oomkens en 
Marion Albers. Kijk op www.
kekbeverwijk.nl voor de 
openingstijden.

Hans Goedhart exposeert tot en 
met 4 april schilderijen in restau-
rant De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Bakkum. Gedu-
rende de coronapandemie is Hans 
zijn woonplaats Castricum en 
omgeving gaan schilderen, hierbij 
geïnspireerd door het expressio-
nisme, fauvisme en de Groninger 
schilders van De Ploeg. Dagelijks 
te bekijken van 09.00 tot 17.00 uur. 
Kijk op www.deoudekeuken.net 
voor uitgebreide informatie.

Een selectie uit de inzendingen 
voor de wedstrijd ‘Ode aan het 
Oer-IJ’ is tot en met 11 april te zien 
bij Toonbeeld Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 7 in Castricum. Te 
zien zijn de mooiste schilderijen, 
de vier beste foto’s en het prijswin-
nende gedicht. Meer info op www.
oerij.eu.

De expositie ‘Opstanding’ van 
kunstenares Riet Huurdeman is 
van 6 maart tot en met 17 april te 
zien in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Geopend 
op de donderdagmorgen van 
10.00 tot 12.00 uur en vrijdag-
morgen van 10.30 tot 12.30 uur.



www.parnassiagroep.nl/werken-en-leren

Ben jij benieuwd naar 
welke verschillende 
MBO- en HBO master 
opleidingen (vol- en/ of 
deeltijd) je bij Parnassia 
Groep kunt volgen of wil 
je je oriënteren op een 
nieuwe baan binnen onze 
mooie organisatie?

Kom dan a.s. zaterdag tussen 
10.00 - 13.00 uur naar onze 
Open dag in Castricum 
(adres: Oude Parklaan 123)!

Voor meer informatie over werken 

en leren bij Parnassia Groep zie:

12 maart
10 - 13 uur

Wat je doet, doet ertoe!

Open Dag 
in Castricum

Adres: De Santmark 1, Castricum
Meer info: 088-995 7503

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Zorg dat je erbij bent!
Een gemoedelijke werksfeer, 
een actief leerklimaat, goede 
begeleiding én vlakbij huis: de 
Santmark heeft het allemaal…  

Ontdek het zelf o.a. via speed-
dates met medewerkers, 
rondleidingen, gesprekken 
met opleidingsadviseur. Laat 
je inspireren en verrassen: er is 
meer mogelijk dan je misschien 
denkt! Of je nu verzorgende 
IG bent, helpende (plus), 
student, herintreder, moeder 
met jonge kinderen of gewoon 
geïnteresseerd in werken in de 
ouderenzorg: wij ontvangen je 
met open armen!

ONTDEK DE SANTMARK!
Open dag op wo. 16 maart van 11.00-15.00 uur

Door Henk de Reus

Locatiemanager Elmer van Ypenburg: ,,De Sant-
mark kampt al langere tijd met een personeels-
tekort. Dit werd tot nu toe opgelost met het 
aantrekken van uitzendkrachten en zzp’ers. We 
werken liever met vaste krachten, omdat we 
denken dat we hierdoor meer tijd en aandacht 
aan onze bewoners kunnen besteden. Dit is 
nodig omdat ze intensievere zorg nodig 
hebben. Bovendien is het prettig om met ‘vaste 
gezichten’ en vaste teams te werken. Dit vinden 
de bewoners ook �jn. Ons doel is om op korte 

termijn zorgmedewerkers aan te trekken. We 
richten ons op studenten, herintreders en 
moeders met jonge kinderen. We bieden hen 
een opleiding en interne begeleiding. Je kunt 
hier met weinig ervaring, maar wel met de 
juiste vooropleiding en passie, starten met de 
opleiding ‘Helpende’ en van hieruit doorgroeien 
naar ‘Helpende plus’, c.q. verzorgende IG (indivi-
duele gezondheidszorg). Tijdens de open dag 
worden er rondleidingen gehouden en is het 
mogelijk om met medewerkers, of met een 
opleidingsadviseur te spreken. Met de open 
dag hopen we bezoekers te kunnen laten zien 

Castricum - Er is de laatste decennia veel veranderd in de zorg voor ouderen. Ouderen wonen 
langer thuis en woonzorgcentra hebben een andere functie gekregen. Woonzorgcentrum De 
Santmark wil belangstellenden graag een inkijkje bieden in de wijze waarop de heden-
daagse zorg plaatsvindt. Daarom organiseert het op woensdag 16 maart een open dag.

De Santmark houdt open dag

Verzorgende IG Jolanda Groot (l) en verpleegkundige Nina Meijer nemen samen de planning van de 
werkzaamheden door. Foto: Henk de Reus

Een van de medewerkers helpt mevrouw C.A. Bouma-Klinkert met het aantrekken van steunkousen. 
Foto: Henk de Reus

hoe leuk en gezellig het is om hier te werken en 
om te zien dat de bewoners het naar hun zin 
hebben.’’

Band
Inge Duin (59) is ‘Helpende plus’ in De Santmark. 
Drie jaar geleden keerde ze, na 25 jaar, weer 
terug op het oude nest. Inge: ,,Het is het 
mooiste vak dat ik mij kan bedenken. Ik vind het 
een voorrecht om een bijdrage te mogen 
leveren aan het leefmilieu van mensen die in 
hun laatste levensfase verkeren. Ik ervaar m’n 
werk als liefdevol en heb een nauwe band met 
de bewoners. Het werken in een vast team vind 
ik heel plezierig. Je bouwt als team een sterke 
band op met de bewoners en leert ze heel goed 
kennen. We hebben een geweldige werksfeer 
met elkaar.’’

Genen
Jolanda Groot (60) bevestigt dit laatste. Ze werkt 

sinds vierenhalf jaar in De Santmark en zegt het 
verzorgende in de genen te hebben meege-
kregen. ,,Als kind trok het werken in de zorg mij 
al aan. Ik keek veel naar tv-programma’s die over 
zorg gingen. Ik heb het hier geweldig naar m’n 
zin en ervaar ontzettend veel plezier in m’n 
werk.’’

Persoonlijke kwaliteiten
Nina Meijer (41) is al 21 jaar aan De Santmark 
verbonden. Nina: ,,Ik ben toevallig in dit vak 
gerold. Het was destijds geen bewuste keuze. 
Het mooie in De Santmark is dat ieders kwali-
teiten worden benut. De een is goed in hygiëne, 
de ander in mondzorg en weer een ander in 
medicatie of ergotherapie.’’

Aan enthousiasme ontbreekt het de drie niet. 
Ze zijn op de open dag aanwezig en graag 
bereid om over de inhoud van hun vak te 
vertellen.
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De Kennemer Loopgroep is een 
recreatieve hardloopvereniging die 
bestaat sinds 1986. De loopgroep 
heeft 160 leden die zijn onderver-
deeld in vier groepen van verschil-
lende niveaus. De groepen worden 
begeleid door gediplomeerde trai-
ners en trainsters. Bij de Kennemer 
Loopgroep train je twee keer in de 
week en de trainingen zijn zeer 
afwisselend. In het duingebied van 
Heemskerk krijg je de mooiste 
plekken in de omgeving te zien.

Dit voorjaar biedt de Kennemer 
Loopgroep een speciaal programma 
aan voor de beginnende loper. 
Samen met andere beginnende 
lopers bouw je onder goede bege-
leiding jouw loopvermogen op. Dit 
gebeurt op een verantwoorde, 
rustige manier. Twee enthousiaste 
trainers brengen je in ongeveer drie 
maanden naar een niveau waarop je 
zonder problemen vijf kilometer 
kunt uitlopen. Na deze periode 
bekijk je samen met hen naar welke 
groep binnen de Kennemer Loop-
groep je het beste kunt 
doorstromen.
Er wordt getraind op zondagoch-
tend van 08.30 tot 09.45 uur en op 

woensdagavond van 19.00 tot 20.15 
uur vanaf parkeerplaats Geversduin 
op de grens van Heemskerk en 
Castricum. Via ledenadministratie@
kennemerloopgroep.nl kunnen 
belangstellenden zich aanmelden 
voor deelname. Op www.kennemer-
loopgroep.nl is nadere informatie te 
vinden.

Kennemer Loopgroep start
in april met beginnersgroep
Regio - Op zondag 3 april start de Kennemer Loopgroep een nieuwe 
beginnersgroep. Wil je graag beginnen met hardlopen of ben je hersteld 
van een blessure en wil je het hardlopen weer oppakken? Kom dan 
meelopen!

In het duingebied rond Heemskerk en 
Castricum vinden de looptrainingen 
plaats. Foto: aangeleverd

Wolter van der Vlist, voorzitter van 
Herenboeren Kennemerland: ,,In 
november organiseerden we onze 
eerst informatieavond. De opzet was 
heel interactief en sloeg enorm goed 
aan. Er werd algemene informatie 
gedeeld, er was een poll, er waren 
momenten in een break-out en we 
gingen ook echt in gesprek.’’ Inmid-
dels hebben zich weer meer dan 
honderd nieuwe geïnteresseerden 
gemeld. Daarom komt er een nieuwe 
online informatieavond. ,,De bedoe-
ling is de nieuwe geïnteresseerden 
kort het concept uit te leggen en bij 
te praten over de ideeën. Ook gaan 
we samen kijken naar de regiokaart 
van de omgeving Castricum, 
Limmen, Heiloo, Uitgeest en Heems-

kerk om te kijken waar de mogelijk-
heden liggen.’’

De kartrekkers van Herenboeren 
Kennemerland hebben sinds ze in 
oktober van start gingen niet stilge-
zeten. Er is een coöperatie opgericht; 
ze hebben vele lokale agrariërs 
ontmoet; er is een website opge-
tuigd en er wordt �ink gewerkt aan 
een netwerk op de social media-
kanalen. Belangrijkste doel voor nu is 
het vinden van grond! Mail naar 
kennemerland@herenboeren.nl en 
krijg de zoom-link opgestuurd. De 
online informatieavond start om 
20.00 uur. Meer informatie is op 
www.kennemerland.herenboeren.nl 
te vinden.

Hoe werkt een Herenboerderij?
Castricum - Heb je al eens gehoord of gelezen over een ‘Herenboerderij’ 
en denk je erover je aan te sluiten? Goed nieuws, want een groep enthou-
siaste kartrekkers zet zich volop in er één te realiseren in de omgeving 
van Castricum. Op woensdag 9 maart houden ze online informatieavond 
om iedereen te informeren over de realisatie van deze coöperatieve 
boerderij.

Suggesties voor een oplossing
Het lijkt vanzelfsprekend, maar het 
gebeurt niet altijd: bespreek de over-
last met de desbetre�ende buur. Ga 
niet klagen bij overige buren, 
daarmee lost u de situatie niet op. 
Misschien hebben uw buren niet 
door dat ze overlast veroorzaken. 
Krop uw gevoelens van ergernis, 
frustratie en woede niet op. De kans 
op een opbouwend gesprek met de 
buren neemt daardoor af. Bedenk 
eerst wat u graag wilt vertellen zodat 
u de problematiek zelf ook helder 
voor ogen heeft. Bel vervolgens aan 
en blijf rustig. Vertel dat u graag met 
de buren wilt praten en vraag 
wanneer dat kan.
Als u eenmaal samen aan de 
gesprekstafel zit, dan kunt u vertellen 
waar u last van heeft en ook wat de 
gevolgen daarvan voor u zijn. Des te 

beter uw buren u begrijpen, des te 
groter is de kans dat ze begrip tonen 
en bereid zijn samen met u naar een 
oplossing te zoeken. Luister tijdens 
dit gesprek ook naar de zienswijze 
van uw buren. Uw buur kan de situ-
atie anders beleven. Het is raadzaam 
steeds uw gezamenlijk belang voor 
ogen te houden en samen te zoeken 
naar een mogelijke oplossing. 
Probeer te voorkomen dat u meteen 
zelf met ‘de beste’ oplossing komt, 
hoe geweldig u die oplossing ook 
lijkt. Heeft u zich bedacht wat u de 
ander zelf te bieden heeft zodat de 
overlast kan worden beperkt?

Wanneer u met een overlastkwestie 
bij uw buren komt, kunt u hen 
bijvoorbeeld ook vragen of zij zich 
wel eens aan u storen zonder dat u 
dit in de gaten hebt. Het is prettig 

wanneer u bij een eerste gesprek 
met uw buren meteen samen tot 
goede afspraken komt. Lukt dat niet 
meteen, stel dan voor binnenkort 
opnieuw met elkaar te praten. Het 
best kunt u meteen een afspraak 
vastleggen. Bent u zelf van plan uw 
huis, tuin of schutting te veranderen? 
Uw buren zullen het waarderen dat u 
de moeite neemt hen hiervan op de 
hoogte te brengen. Een normale 
burenrelatie is voor de leefbaarheid 
in en om de woning voor velen een 
voorwaarde. Dit helpt om er samen 
uit te willen komen.

De Bemiddelingskamer helpt!
Komt u er samen niet uit? Bel dan 
Buurtbemiddeling Castricum via De 
Bemiddelingskamer, projectcoördi-
nator Tineke Wols (06 41198606 of 
via info@debemiddelingskamer.nl). 
Kijk op www.debemiddelingskamer.
nl voor uitgebreide informatie. De 
Bemiddelingskamer wordt ingezet in 
de gemeenten Castricum, Uitgeest, 
Heiloo, Bergen, Alkmaar, Heerhugo-
waard, Koggenland en Opmeer en 
wordt ge�nancierd door gemeenten 
en de woningcorporaties Kennemer 
Wonen, Woonwaard, van Alckmaer 
voor Wonen en Wooncompagnie. De 
Bemiddelingskamer is erkend en 
heeft een landelijk keurmerk.

Castricum - De komst van het voorjaar nodigt extra uit te gaan genieten 
van de tuin. Een �jn vooruitzicht, tenzij er tuinperikelen zijn met de 
buren. Ongewenst tuingedrag levert in de gemeente Castricum al jaren 
één van de meest voorkomende vormen van onenigheid met de buren 
op! Een vernielde of zonder overleg weggehaalde schutting, soms is deze 
te laag of juist te hoog waarbij overleg over een oplossing niet mogelijk 
lijkt. Andere voorbeelden zijn schaduw van bomen of hagen, zonder 
overleg snoeien bij de buren of verschil van inzicht over de erfgrens. Ook 
kunnen aanbouw, zonneschermen, bladeren van de boom van de buren 
in uw tuin of belemmering van uitzicht irritaties geven. Het zijn typische 
ergernissen tussen buren over het gebruik van de tuin.

Bemiddeling bij tuinperikelen
Een goede verstandhouding met de buren is belangrijk voor het woonplezier. Foto: aangeleverd

Castricum - Contact met de huisarts 
of het ziekenhuis verloopt steeds 
vaker digitaal via je smartphone, 
tablet of computer. Hartstikke 
handig, want het kost minder tijd en 
moeite én je hebt altijd en overal 
toegang tot jouw gegevens of de 
gegevens van diegene waarvoor je 
zorgt. Maar wat als je hier vragen 
over hebt of je graag wilt weten hoe 
dit werkt? Denk bijvoorbeeld aan 
beeldbellen met de dokter, inloggen 
in een patiëntenportaal of het 
zoeken naar betrouwbare informatie 
op internet. De bibliotheek kan je 
hierbij helpen.

Gedurende zes bijeenkomsten op 
donderdagochtend krijg je uitleg 
over een bepaalde vorm van digitale 

zorg en oefen je hiermee. Dit gebeurt 
op basis van het lesprogramma Digi-
Vitaler. De start is op 17 maart om 
10.30 uur. Je leert hoe je informatie 
over gezondheid vindt op internet, 
hoe je online een vraag kunt stellen 
aan de dokter, hoe je inlogt in het 
patientenportaal van de huisarts of 
het ziekenhuis, hoe je kunt video-
bellen met de dokter, wat de beste 
apps zijn voor jouw gezondheid en 
nog veel meer.

Wanneer en waar?
De cursus is voor echte beginners en 
bestaat uit zes bijeenkomsten op de 
data 17, 24 en 31 maart en 14, 21 en 
28 april. De bijeenkomsten zijn van 
10.30 tot 11.30 uur. De lessen zijn 
gratis, je hoeft geen lid van de biblio-

theek te zijn. Het is handig als je al 
een beetje ervaring hebt met de 
smartphone, computer of tablet. Heb 
je dat nog niet? Ook dat kun je leren 
bij de bibliotheek! De cursus wordt 
gegeven in Bibliotheek Kennemer-
waard aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum.

Aanmelden
Geïnteresseerd en wil je zeker zijn 
van een plek? Dan graag aanmelden, 
dat kan bij de klantenservice (072 
5156644) of door een e-mail naar 
taalhuiscastricum@bknw.nl te sturen. 
Na je aanmelding wordt er contact 
opgenomen om je deelname te 
bevestigen. Er kunnen maximaal zes 
mensen meedoen, daarom is vooraf 
aanmelden noodzakelijk.

DigiVitaler: zelf je gezondheids-
zaken regelen via internet

De gegevens rond de woningbouw-
planning zijn afkomstig van www.
plancapaciteit.nl en voor iedereen te 
raadplegen. De gemeente ververst 
de cijfers deze website twee keer per 
jaar. De eerstvolgende actualisering 
staat deze maand gepland. Een 
andere bron voor woningbouwcijfers 
is Domiport. Deze portal is van de 

commerciële partij de Woningmakers 
en laat cijfers zien van ontwikkelaars 
die nog niet met de gemeente zijn 
gedeeld. 
De twee websites laten niet precies 
dezelfde cijfers zien, maar ze vullen 
elkaar perfect aan. Zo kun je de 
cijfers van gemeenten vergelijken 
met die van ontwikkelaars.

Castricum zet schouders onder 
grote woningbouwopgave
Castricum - De gemeente maakt de komende jaren werk van woning-
bouw, zo laat men weten. Er is veel nieuwe woonruimte nodig voor 
verschillende groepen inwoners. Volgens de gemeente staan er 1238 
nieuwe woningen in de planning. Bij dat aantal gaat het onder meer om 
450 sociale koop- en huurwoningen, dat is 35 procent van het totaal. Hier 
bovenop komen nog �exibele woningen.



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 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

73 57 40 6 83 32 68 55 70 49 61 3

44 13 26 86 25 87 47 52 65

54 16 43 50 6 60 33 71 42 19 58

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. Europeaan; 7. dronkaard; 12. huisdier; 13.
verdieping; 14. snel en vlug; 15. evangelische omroep (afk.);
17. bouwafval; 19. geestdrift; 21. den lezer heil (Lat. afk.); 22.
aardkluit; 24. in het midden zetten; 27. modegek; 28. onbe-
weeglijk (stijf); 30. kleine soort hert; 31. kippendief; 32. blaas-
instrument; 33. rivier in Engeland; 35. moerplaatje; 37. café-
buffet; 38. overdreven kuis; 41. kippenloop; 42. peen; 44.
week en sappig; 46. grote jutezak; 47. koningin-regentes; 48.
het ten huwelijk vragen; 49. hoofd van een moskee; 50. lad-
der; 52. middelpunt; 54. beweegreden; 56. gong; 58. plaats
in de Noordoostpolder; 61. plechtige belofte; 62. bokaal; 64.
zuinige verlichting; 65. militair voertuig; 67. bezit van een
boer; 68. eikenschors; 70. deel van gelaat; 72. lage vrou-
wenstem; 73. verkeersongeval; 76. deel van mond; 77. lid-
woord; 78. bretel; 79. onfris en smerig; 81. Frans lidwoord;
82. modelvorm; 83. man van adel; 84. cilinder; 86. verblijf
voor renpaarden; 87. risicovol.

Verticaal 1. afwaswater; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3.
bierkraan; 4. pleisterspecie; 5. coureur (loper); 6. tijdperk; 7.
ervaren zeeman; 8. land in Azië; 9. kookgerei; 10. langspeel-
plaat; 11. vuurwapen; 16. wilde haver; 18. Europeaan; 20.
onderricht; 21. laboratorium (afk.); 23. schuifbak; 25. zwarte
kleverige stof; 26. kort van duur; 27. vestingwerk; 29. aan-
doening van gewrichten; 32. plaats in Friesland; 34. Baski-
sche afscheidingsbeweging; 36. voorstel (smeekbede); 37.
reuzenslang; 39. Amerikaanse vechtjas; 40. lijfeigene; 42. de
wacht houden; 43. brandverf; 45. vruchtennat; 46. dieren-
mond; 51. redactie (afk.); 53. waadvogel; 54. stierenvechter;
55. kampeerverblijf; 56. roofdier; 57. verdriet; 59. nobel; 60.
plaats in Gelderland; 62. kwajongen; 63. visetende vogel; 66.
Engels bier; 67. tuimeling; 69. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 71. nachtroofvogel; 73. mestvocht; 74. wartaal spre-
ken; 75. aangeslibd land; 78. brandstof; 80. kledingstuk; 82.
met name (afk.); 85. muzieknoot.

Traditiegetrouw was ook burger-
meester Toon Mans aanwezig. Hij 
speldde onderscheidingen op bij 
Peter Bos (12½ jaar), John Adrichem 
(25 jaar), Kees Admiraal (25 jaar), Bas 

Meegdes (25 jaar), Jos Admiraal (30 
jaar) en Jos Mous (ruim 35 jaar). Na 
deze ceremonie volgde het a�eggen 
van de ambtsbelofte door de nieuwe 
brandweerlieden Alexander 

Baartman, Marloes Beentjes-Zomer-
dijk, Larissa Boon, Luuk Faber, 
Brandon Gardiner, Barend Min, Rick 
Nuijens en René Schuit. Door Thijs 
Groot werd de ambtseed afgelegd.

Limmen - De Limmer brandweer heeft vrijdag voor het eerst sinds twee 
jaar weer een jaarvergadering gehouden. Op deze avond is teruggeblikt 
op de twee verenigingsjaren, zijn jubilarissen in het zonnetje gezet en 
hebben de nieuwe Limmer brandweerlieden hun ambtsbelofte of 
ambtseed afgelegd.

Jubilarissen en nieuwe leden bij brandweer Limmen
Van links naar rechts: teamcommandant regio Alkmaar Petra Abma, Kees Admiraal, John Adrichem, postcommandant Antoon Pepping, Bas Meegdes, Bart Kaandorp, Jos Mous, Jos Admiraal, Peter Bos en burgermeester Toon 
Mans. Foto: aangeleverd

Van links naar rechts: teamcommandant regio Alkmaar Petra Abma, postcommandant Antoon Pepping, Barend Min, Marloes Beentjes-Zomerdijk, Brandon Gardiner, Rick Nuijens, Larissa Boon, Thijs Groot, Alexander 
Baartman, Luuk Faber, René Schuit en burgermeester Toon Mans. Foto: aangeleverd
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Castricum - VIP Castricum is een 
afkorting van Vrijwilligers Informatie 
Punt. Het VIP brengt vrijwilligers en 
organisaties met elkaar in contact. Nu 
het land langzaam weer van slot 
gaat, zijn veel vrijwilligersorganisaties 
weer actief. Gevolg van de crisis is dat 
vaste vrijwilligers zijn gestopt en er 
ruimte is voor nieuwe aanwas. Wilt u 
weten wat er bij u past? Kom dan 
gerust eens langs voor een oriënte-
rend gesprek.
Sinds februari is er een open inloop-
spreekuur op woensdag in gebouw 
De Landbouw aan de Dorpsstraat 30 
van (11.00 - 13.30 uur) en op 
donderdag in de bibliotheek van 
Castricum (13.30 - 15.30 uur). Buiten 
deze tijden kan er ook altijd een 
afspraak gemaakt worden.

Vacatures
Conquista Limmen is op zoek naar 
extra organisatoren voor de kinder-
activiteiten. Het gaat om activiteiten 
op woensdagmiddag (14.00 - 16.00 
uur) met kinderen van de boven-
bouw van de basisschool en/of zater-

dagochtend (10.00 - 11.30 uur) met 
kinderen in de leeftijd 4 tot en met 9 
jaar.

Kringloopwinkel Muttathara is een 
goedlopende kringloopwinkel die 
volledig gerund wordt door vrijwil-
ligers. Al de inkomsten komen ten 
goede aan projecten in derde 
wereldlanden. Zij zijn op zoek naar 
vlotte, enthousiaste medewerkers die 
snel kunnen rekenen en het kassa-
team willen komen versterken. Daar-
naast zijn bijrijders en chau�eurs 
voor het ophalen en bezorgen van 
mooie spullen met de vrachtwagen 
ook welkom. Ook zoekt men iemand 
die de kledingafdeling op orde 
houdt.

Wie interesse heeft in een van deze 
vacatures, of liever ander vrijwilligers-
werk wil doen, kan contact opnemen 
met het Vrijwilligers Informatie Punt 
Castricum. Het telefoonnummer is 
0251 656562. De vacatures zijn ook 
op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl 
te vinden.

VIP Castricum zoekt vrijwilligers

Tijdens de cursus leer je een hartstil-
stand te herkennen, hoe een reani-
matie wordt uitgevoerd en hoe je 
een AED daarbij kunt gebruiken. De 
AED is een apparaat waarmee op 
veilige wijze een stroomstoot kan 
worden toegediend. De overlevings-
kans van het slachto�er neemt hier-
door sterk toe. Naast een duidelijk 
stappenplan is er veel aandacht voor 
praktische oefening op verschillende 
oefenpoppen. De cursus is op vrij-
dagavond 18 maart van 19.00 tot 

22.30 uur in het EHBO-leslokaal in 
cultureel centrum Geesterhage en 
wordt gegeven door gecerti�ceerde 
trainers.
De cursus kan veilig gevolgd 
worden. Er gelden strikte hygiënere-
gels en het aantal cursisten is 
beperkt. Elke cursist oefent op een 
schone pop en draagt tijdens de 
oefeningen (door de EHBO beschik-
baar gestelde) handschoenen. De 
kosten van de cursus bedragen € 
55,00 inclusief instructieboekje en 
certi�caat van de Nederlandse 
Reanimatieraad. Veel zorgverzeke-
ringen vergoeden (deels) de cursus. 
Je kunt dit bij je zorgverzekeraar 
navragen. Soms is ook een werk-
gever of (sport)club bereid de kosten 
te vergoeden.

Op de website www.ehbocastricum.
nl staat alle informatie over de 
cursus. Voor meer informatie of 
aanmelding kun je ook contact 
opnemen met het secretariaat van 
EHBO-vereniging Castricum via tele-
foonnummer 0251 651060 (bij voor-
keur tussen 19.30 uur en 21.00 uur) 
of een e-mail naar secretaris@ehbo-
castricum.nl sturen.

Cursus reanimatie met AED
Castricum - Een hartstilstand komt helaas regelmatig voor. Thuis, op het 
werk, op straat of bij het sporten. Zelfs bij geoefende en getrainde spor-
ters is de kans op een hartstilstand aanwezig. Direct hulp kunnen bieden, 
kan dan een leven redden. In zo’n geval is het belangrijk om te weten wat 
je kunt doen, zodat je niet hulpeloos hoeft toe te kijken. Daarom organi-
seert EHBO-vereniging Castricum weer een cursus reanimeren inclusief 
gebruik van de AED.

Tijdens de cursus leer je reanimeren 
door te oefenen op een pop. 
Foto: aangeleverd

De HVOA is een actieve en groeiende 
vereniging. Daarmee groeit ook de 
behoefte aan meer werkruimte dan 
het huidige onderkomen naast de 
bibliotheek aan de Rembrandtsingel. 
Om de beeldbank uit te breiden, 
voor tentoonstellingen en voor 
bijeenkomsten bijvoorbeeld. Daarom 
klopte men bij de gemeente aan. Een 
gesprek tussen de HVOA, gemeente 
en bibliotheek volgde. De biblio-
theek toonde zich bereid een deel 
van haar ruimte te bestemmen voor 
Oud-Akersloot en voor gezamenlijke 
activiteiten. Het leidde tot een afge-
scheiden ruimte voor Oud- Akersloot, 

die zo nodig ook weer bij de biblio-
theek betrokken kan worden, als er 
een bijeenkomst is bijvoorbeeld. De 
historische vereniging behoudt daar-
naast haar oude ruimte, maar die 
gaat meer dienst doen als werk-
ruimte en voor opslag.

De meerwaarde voor HVOA is dus 
een grotere ruimte die meer moge-
lijkheden voor activiteiten biedt. De 
meerwaarde voor de bibliotheek zit 
hem óók in die activiteiten, waardoor 
de bibliotheek meer een ontmoe-
tingsplek kan zijn. De twee werken al 
samen bij inloop- en informatie-

bijeenkomsten, tentoonstellingen en 
activiteiten voor scholieren. Dit wil 
men uitbreiden met bijvoorbeeld 
�lmochtenden, vlogs van jonge 
Akersloters, tafelgesprekken en stam-
boomonderzoek. Wethouder Ron de 
Haan van cultuur: ,,Hier word ik blij 
van, vooral omdat dit voor álle 
betrokkenen goed nieuws is. Voor 
Oud-Akersloot, de bibliotheek en 
voor alle Akersloters. Dit is precies 
hoe ik de rol van de gemeente zie bij 
dergelijke initiatieven. Partijen 
komen met een goed idee en eigen 
inbreng, de gemeente steunt met 
faciliteiten, geld of wat er aan andere 
hobbels genomen moet worden. Zo 
kunnen waardevolle initiatieven 
werkelijkheid worden. Dit is een 
aanwinst voor Akersloot.’’ 

De gemeente betaalt dankzij een 
rijkssubsidie 35.000 euro mee aan de 
verbouwing. De stichting TriArcus 
draagt daarnaast 5.000 euro bij.

Akersloot - De één vraagt, de ander levert en de gemeente werkt en 
betaalt mee. Het resultaat: meer ruimte voor de vrijwilligers van de Histo-
rische Vereniging Oud Akersloot (HVOA) en mogelijkheden voor geza-
menlijke activiteiten met de bibliotheek van Akersloot. Binnenkort start 
de verbouwing van de bibliotheek om dit mogelijk te maken. Komend 
najaar kan de historische vereniging de ruimte in gebruik nemen. De 
partijen hebben hiervoor op 1 maart een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten.

Bibliotheek Kennemerwaard en 
Vereniging Oud-Akersloot delen ruimte

Jan Kaldenbach (Bibliotheek Kennemerwaard), wethouder Ron de Haan en Frans Zonneveld (Historische Vereniging 
Oud-Akersloot). Foto: aangeleverd

Castricum - Het is eindelijk weer 
mogelijk om naar het Concertge-
bouw in Amsterdam te rijden met 
een bus vol muziekliefhebbers. Voor 
iedereen die zo’n uitstapje graag 
maakt, maar liever niet alleen gaat, 
heeft het Uitbureau Castricum de 
concertbus. Hiervoor wordt elk 
seizoen een mooie reeks concerten 
geselecteerd. De bus brengt de deel-
nemers comfortabel naar het 
Concertgebouw en stopt daar voor 
de deur. Na a�oop wordt iedereen 
weer teruggebracht. In Castricum 
zijn zeven opstapplaatsen, instappen 
bij het station van Uitgeest is ook 

mogelijk. De bus rijdt voor jong en 
oud. Voor seizoen 2022-2023 zijn 
twee series uitgekozen. Deelnemers 
beslissen zelf welke serie ze willen 
bijwonen en op welke rang ze willen 
zitten. De kosten voor het busvervoer 
zijn ongeveer 15 euro per concert en 
worden per seizoen berekend, afhan-
kelijk van het aantal deelnemers. 
Tevens brengt het Uitbureau 
Castricum 5 euro administratiekosten 
in rekening. Kijk op www.uitbureau-
castricum.nl voor meer informatie of 
neem contact op met Angelie Grau-
mans (0251 826466) of Margreet de 
Haas (0251 311672).

Naar Concertgebouw met bus

Nieuw Koningsduin is een bijzon-
dere ontwikkeling op een fantasti-
sche plek, gelegen aan het Noord-
Hollands Duinreservaat. De locatie 

kent een unieke en groene ligging 
tussen duinen en bos. Iedere fase 
kenmerkt zich door een intiem 
karakter, een parkachtige en ruime 

setting, doordat iedere fase is afge-
bakend door een groene bosrand. 
Alle bouwfases kenmerken zich door 
een uiteenlopend aanbod aan 
woningtypen. De zeventien 
woningen in de laatste fase, 
ontworpen door Zeinstra Veerbeek 
Architecten, krijgen een uitstraling 
die past bij het unieke karakter van 
Landgoed Duin en Bosch. De chalet-
stijl sluit goed aan bij de rest van de 
bebouwing en de stijl van het 
oorspronkelijke landgoed. De archi-
tectuurstijl bevat elementen die 
verwijzen naar de traditionele 
chalets uit de Alpen.

In de laatste fase worden drie royale 
vrijstaande villa’s, acht twee-onder-
een-kapwoningen en zes 
drie-onder-een-kapwoningen gere-
aliseerd. Doordat de woningen 
worden uitgerust met zonnepa-
nelen, een warmtepomp met vloer-
verwarming, uitstekende isolatie en 
warmteterugwinning, zijn ze klaar 
voor de toekomst.

Kijk op www.nieuwkoningsduin.nl 
voor meer informatie.

Bakkum - De zevende en tevens laatste fase van Nieuw Koningsduin is 
volledig uitverkocht. Het totale project van ontwikkelend bouwer ABB 
Bouwgroep bestaat uit ruim 220 woningen met daarnaast meerdere 
zorgklinieken. Bij de start verkoop van fase zeven, eind oktober, was de 
belangstelling direct erg groot. Vele geïnteresseerden haalden de 
verkoopbrochure en bekeken de maquette tijdens de start 
verkoopavond.

Zevende woonfase project
Nieuw Koningsduin uitverkocht

Een impressie van de zevende fase van Nieuw Koningsduin.
Afbeelding: ABB Ontwikkeling BV
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Door Willem Koot

Het eerste gevaar was van Koedijk, 
dat tweemaal een lange bal op doel 
vuurde. Eenmaal over en eenmaal 
tegen de lat. Toch kwam Limmen op 
0-1 via een penalty. De neergelegde 
Jacco de Jong verzilverde het 
cadeau. Nog geen twee minuten 
later kreeg Koedijk er ook een en 
werd ook goed ingeschoten: 1-1. Na 
de rust was het spelbeeld hetzelfde; 
rommelig. Nadat keeper Jesse Glorie 
een voorzet wist te onderscheppen, 
trapte hij de bal rechtstreeks naar 
spits Miettinen. Hij schoot prachtig 

de 1-2 in de touwen.
Limmen kreeg al meer vat op het 
spel en kreeg meer kansen, maar 
Koedijk zette aan en uit een goede 
voorzet vanaf de achterlijn wist de 
spits met zijn punt de bal in het doel 
te werken. Geen twee minuten later 
een misverstand in de achterhoede 
en het was 3-2 voor de gastheren. 
Het werd zelfs nog 4-2 doordat 
Limmen alles op alles zette en Joeri 
Admiraal in de spits zette. Het mocht 
niet baten. Hopelijk staan er 
donderdag tegen Egmondia uit weer 
elf �tte spelers op het veld. Nu was 
dat geenszins het geval.

Limmen - Zonder de zieke Mike Schouten en Björn Valkering (vakantie) 
en de niet-�tte Jaap Menick (Nino Peemen haakte ook nog af in de 
warming-up ), maar met de teruggekeerde Kalu van der Steen en Sem 
Winter begon Limmen hoopvol tegen de nummer 5 Koedijk.

Koedijk - Limmen wordt 4-2
Concentratie voor het Limmendoel. Foto: aangeleverd

Al in de beginfase leek Vitesse op 
voorsprong te komen toen uit een 
voorzet van de snelle Rik Beentjes 
Jort Kaandorp de bal leek binnen te 
koppen. Zelf juichte de aanvoerder 
iets te vroeg, want zijn kopbal 
belandde niet in het doel maar tegen 
de paal. Al snel nam HSV toch het 
initiatief over van de thuisploeg. 
Vooral op het middenveld, waar Ron 
Sche�ers door een schorsing node 
werd gemist, domineerde de ploeg 
uit Heiloo. Tot echt uitgespeelde 
kansen leidde dat vooralsnog niet of 
nauwelijks. In de 34e minuut was het 
echter wel raak. Wat slap verdedigen 

op de achterlijn stelde de rechter-
spits van HSV in staat om met een 
trekbal een midden voor doel geheel 
vrijstaande medespeler op maat te 
bedienen. Die nam de bal vol op de 
panto�el en schoot onhoudbaar 
binnen: 0-1. 
Nog geen twee minuten later voor-
kwam keeper Tom Laan met een 
prima redding zelfs een grotere 
achterstand, en dat bleek cruciaal 
voor het verdere verloop tot de rust. 
Want zo’n vijf minuten voor rust 
kreeg Vitesse een vrijetrap aan de 
linkerkant net buiten het strafschop-
gebied. Die werd met veel gevoel 

genomen door Joey van Esveld rich-
ting de tweede paal, waar Milo 
Cremers perfect timede en boven 
iedereen uit de bal onhoudbaar 
binnenkopte. In de blessuretijd 
kwam Vitesse zelfs op voorsprong. 
Na een snelle uitval over links volgde 
een fraaie combinatie tussen Jort 
Kaandorp en Martijn Kuijs waarna 
laatstgenoemde de bal vervolgens 
onhoudbaar binnen knalde: 2-1. Niet 
veel later volgde het rustsignaal.

Meteen na rust was een veel feller 
Vitesse te zien dat nu ook op het 
middenveld de touwtjes stevig in 
handen kreeg. HSV kwam er die fase 
niet of nauwelijks meer aan te pas en 
moest zich beperken tot verdedigen. 
Het wachten was op een derde 
tre�er. Die kwam er ook in de 62e 
minuut. Na een inworp aan de rech-
terkant wist Jort Kaandorp Martijn 
Kuijs aan te spelen die de bal op rand 
strafschopgebied even controleerde 
en meteen snoeihard in de kruising 
knalde: 3-1. Drie minuten later leek 
Joey van Esveld dat kunststuk te 
gaan herhalen maar zijn knal ging 
net naast. Daarna zakte het spelpeil 
enigszins. Het leek wel of Vitesse wat 
gas terugnam terwijl HSV hun goede 
spel van vóór rust geen vervolg kon 
geven. Echte kansen creëerden zij 
dan ook nauwelijks meer, al ging een 
afstandsschot in de 81e minuut nog 
wel net voorlangs. In de resterende 
minuten verzuimde Vitesse gebruik 
te maken van de voorin geboden 
vrijheid alhoewel ze na een counter 
met Jort Kaandorp en Luuk ten Broek 
nog dicht bij een 4e tre�er kwamen. 
Het succes werd na a�oop gevierd 
met live muziek in de volle en gezel-
lige kantine.

Castricum - In de topper tegen HSV wist Vitesse een dubbelslag te 
plaatsen: niet alleen werd concurrent HSV (met nog wel twee duels 
tegoed) op 10 punten achterstand gezet, maar de terechte overwinning 
betekende óók de eerste van de twee periodetitels dit seizoen. Maar 
zoals Arjan de Zeeuw al na a�oop liet weten gaat hij met zijn team voor 
niets anders dan het kampioenschap. En mede gezien het 100-jarig jubi-
leum lijkt dat na zo’n afsluiting van de eerste competitiehelft ook zeker 
niet onlogisch!

Martijn Kuijs schiet Vitesse naar 
winst op concurrent HSV: 3 - 1

Milo Cremers toornt boven de verdediging van HSV uit en kopt onhoudbaar de 1-1 
binnen. Tekst en foto: Vitesse’22.

Limmen - Seniorenbiljart Limmen 
heeft besloten om in het komende 
seizoen weer volop biljartactiviteiten 
te ontwikkelen. Door de coronasitu-
atie moesten competities afgebroken 
worden, waren er geen speciale toer-
nooien met Sinterklaas en Kerst en 
lagen ook de uitwisselingen met 
omringende biljartclubs stil. Om 
anderhalve meter afstand te kunnen 
houden, konden slechts drie van de 
vijf biljarttafels gebruikt worden. 
Slechts twaalf biljarters konden tege-
lijk aan de slag en de populaire vrije 
biljartavond ging niet door.

Wel heeft men de coronacompetitie 
kunnen afmaken, met in poule A 
Cees Levering als winnaar (9 
wedstrijden, 97 punten), gevolgd 
door Dirk Twisk (9 wedstrijden, 92 
punten) en Piet Koot (9 wedstrijden, 
85 punten). In poule B ging de winst 
naar Frans Glorie (7 wedstrijden, 85 
punten), gevolgd door Wim Krijn (7 
wedstrijden, 67 punten) en Siem 
Baltus (7 wedstrijden, 65 punten). De 
afgebroken competitie 2020/2021 zal 
nog worden afgemaakt, zodat men 

ook in staat is om een clubkampioen-
schap te houden en de �nale van de 
befaamde Harry Leveringbokaal te 
spelen. In maart en april is het ook 
weer mogelijk om op de tweede en 
vierde donderdagvond van de 
maand een potje vrij te biljarten.

In het seizoen 2020/2021 bestond 
Seniorenbiljart Limmen tien jaar. Dat 
kon toen niet worden gevierd, maar 
in september staat alsnog een jubile-
umfeest op het programma met spel, 
muziek, een hapje en een drankje. 
Aansluitend schuiven de leden aan 
voor een Chinese maaltijd. De leden 
ontvangen ieder een compensatie 
van dertig euro met betrekking tot 
het afgelopen seizoen. 
Bij Seniorenbiljart Limmen kan men 
van september tot en met april op 
elke werkdag biljarten van 13.00 tot 
17.00 uur. 
In de overige maanden niet op 
dinsdag- en donderdagmiddag. De 
dames biljarten elke donderdagoch-
tend van 09.00 uur tot 12.00 uur. 
Meer weten of lid worden? Bel met 
Meindert Duin (06 20772811)

Seniorenbiljart Limmen viert 
alsnog 10-jarig bestaan

Door Nico Adrichem

Onder moeilijke omstandigheden – 
frisse bries, hobbeltuin – begonnen 
Meervogels 1 en Sporting Krom-
menie in de middag hun subtopper. 
Puntverlies was voor hen beiden ‘not 
done’, want koploper Hercules zal 
weinig morsen. Meervogels mocht 
het spel maken van de Kromme-
nieërs, maar wist zich geen raad met 

de verdedigende stellingen van de 
roodwitten. Zo ontspon zich een 
eerste helft waar kraak noch smaak 
aanzat: Meervogels kreeg een paar 
schietkansen via Jens Verduijn en 
Tim Olgers en vlak voor rust coun-
terde Sporting zich naar een reële 
kans op een voorsprong. Het toch 
talrijke publiek zal echter blij zijn 
geweest dat het de knusse kantine 
mocht opzoeken. Na rust hetzelfde 

beeld, maar Sporting kwam langza-
merhand wat meer uit de schulp. 
Net op het moment dat Sporting 
Krommenie voor meer dan een punt 
leek te willen strijden, sloegen de 
geelzwarten toe: een prima steekbal 
van Tom Adrichem werd door neef 
Jelle van deer Eng op waarde 
geschat en tot doelpunt gepromo-
veerd: 1-0. Met nog een kwartier te 
spelen ontstond er nu ruimte voor 
de Akersloters en het was opmerke-
lijk dat de 2-0 niet werd aangete-
kend. Dit deed Meervogels uiteinde-
lijk de das om, want in de veel te 
ruim bemeten blessuretijd (8 
minuten) sloeg Sporting een paar 
seconden voor tijd toe, door via een 
vrije trap halverwege Meervogels-
helft de onverdiende gelijkmaker te 
scoren.

Duur puntenverlies, maar morgen 
moeten de ruggen weer gerecht 
zijn, als de inhaalwedstrijd tegen de 
ongenaakbare koploper Hercules 
Zaandam op het programma staat.

Programma:
10-03-2022 20.00 uur Hercules 
Zaandam 1 - Meervogels’31 1
13-03-2022 11.00 uur Zouaven 2 - 
Meervogels’31 2
13-03-2022 14.00 uur WSV’30 1 – 
Meervogels’31 1
Supporters, komt allen. Jullie steun 
is onontbeerlijk.

Akersloot - In de ochtenduren verzuimde Meervogels’31 2 de koppositie 
te pakken in de reserve 1e klasse: een gelijkspel van 2-2 tegen HSV 2 was 
hun deel en de algehele opinie was dat dit twee verloren punten waren, 
ondanks een 0-2 achterstand. Koploper Zouaven 2 verloor, dus de 
druiven waren extra zuur…

Meervogels’31 morst punten

Vleugelverdediger Thom van Diepen rukt op. Foto: Ton van der Eng

LIMMEN  -  VRONE

balsponsor: SLAGERIJ SNEL  KERKWEG  18 LIMMEN

ZONDAG 13 MAART
Aanvang 14.00 uur:
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Castricum - Om de buurt kennis te 
laten maken met de Landbouw 
(voormalige Bakkerij) en met andere 
inwoners van Castricum, gaan Maria, 
Katherine, Esther en Amber van 
Stichting Welzijn (vegetarisch) koken 
voor de buurt. Elke eerste dinsdag 
van de maand kun je aanschuiven bij 
‘Jong Castricum kookt’. Maria en 
jongerenwerker Amber koken dan 
samen met jongeren. Dit kunnen 
jongeren zijn die verblijven bij Anto-
nius (Horizon), deelnemers van Join 
us (jongeren en eenzaamheid) of 
jongeren met een beperking. Elke 
laatste dinsdag van de maand ben je 
welkom bij ‘Castricum kookt werelds’. 
Katherine of Esther koken deze 
avond met anderstaligen, dus je kunt 
een gerecht uit alle windstreken 
verwachten. Er kunnen maximaal 
tien personen per keer komen eten 
en je kunt je opgeven uiterlijk tot de 

vrijdag voor de daaropvolgende 
dinsdag bij: Amber (06 15396476) of 
per e-mail (a.hulsken@welzijncas-
tricum.nl) onder vermelding van 
‘Castricum kookt’. 
De vegetarische maaltijd kost 5 euro 
en je bent welkom vanaf 18.00 uur. 
Om 18.30 uur komt de maaltijd op 
tafel.

Stichting Welzijn Castricum
gaat koken voor de buurt

Meld je aan en neem deel aan deze 
gezamenlijke maaltijd. Foto: 
aangeleverd

Bakkum - Ben je nog in staat om 
deel te nemen aan het verkeer, 
wanneer je getro�en bent door 
dementie? Dat is de centrale vraag 
tijdens het Alzheimer Trefpunt op 
dinsdag 22 maart. Gespreksleider 
Patrick Bellaart gaat in gesprek met 
wijkagent Wil Gieling over de 
gevaren bij deelname aan het 
verkeer door iemand met dementie. 
Waarom is iemand met dementie op 
een gegeven moment niet meer 
geschikt om auto te rijden en wat 
zijn de regels? Wat maakt de politie 

in de praktijk allemaal mee? Het niet 
meer mogen auto rijden is voor 
iemand met dementie vaak zeer 
confronterend. Hoe ga je daar als 
familie mee om? De bijeenkomst 
vindt plaats in hotel-restaurant Fase 
Fier aan de Van Oldenbarneveldweg 
25 in Bakkum. Het programma start 
om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur) en is gratis toegankelijk. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. Kijk 
op www.alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland voor meer 
informatie.

Alzheimer Trefpunt: Mag iemand 
met dementie nog auto rijden?

Een afspraak maken bij de gemeente, 
je rijbewijs verlengen, zorgtoeslag 
aanvragen, het is soms best moeilijk. 

Op het spreekuur krijg je hulp en 
uitleg, zodat je het voortaan zelf 
kunt. Ook met vragen over taal en 

rekenen kun je bij dit spreekuur 
terecht. Bijvoorbeeld als je de Neder-
landse taal beter wilt leren spreken of 
schrijven. Of als je beter wilt leren 
rekenen. Of met je digitale vaardig-
heden aan de slag wilt gaan. 

Computer
Daarnaast kun je langskomen als je 
bijvoorbeeld nog nooit met een 
computer hebt gewerkt, maar dit wel 
graag wilt leren. Je kunt er oefenen 
op een laptop van de bibliotheek of 
op je eigen apparaat meenemen, 
zoals je smartphone of een tablet. De 
programma’s van oefenen.nl zijn 
hiervoor zeer geschikt. Er is dan altijd 
iemand aanwezig die je verder kan 
helpen als je er even niet uitkomt. 

Kijk op www.bknw.nl/agenda voor 
het complete overzicht van spreek-
uren, data en tijden of bel met de 
klantenservice: 072 5156644.

Castricum/Akersloot - Deze maand start Bibliotheek Kennemerwaard in 
acht vestigingen een nieuw inloopspreekuur: Digitale Overheid Spot. 
Ook in de vestigingen in Castricum en Akersloot is dit spreekuur beschik-
baar. Je kunt er terecht met al je vragen over taal, rekenen, omgaan met 
de computer én de digitale overheid.

Bieb start nieuw inloopspreekuur 
voor hulp bij Digitale Overheid

Het spreekuur Digitale Overheid Spot is gratis. Foto: aangeleverd

Castricum - Vereniging Kennemer IJsbaan (VKIJ) Castricum-Bakkum ontving uit handen van Leen de Wit (Albert Heijn 
Castricum) een cheque van 258,80 euro. De klanten van de supermarkt konden in februari hun statiegeldbonnetjes 
doneren aan de VKIJ. De vereniging is erg blij met dit mooie bedrag, dat ze gaan gebruiken voor de aanschaf van mate-
rialen voor de jeugd. Zij bedanken iedereen die de afgelopen maand een bonnetje in de daarvoor bestemde ton gede-
poneerd heeft. Foto: VKIJ Castricum

Klanten Albert Heijn doneren 
statiegeld aan VKIJ Castricum

In de Geelvinckstraat zagen de deelne-
mers hoe je slim veel regenwater op 
kunt vangen en water kunt besparen. 
Dat is hard nodig in tijden van extreme 
droogte, zoals we de laatste zomers 
gekend hebben. Via de Mient, waar 

bewoners gezamenlijk een bloemen-
strook voor bijen hebben gerealiseerd, 
reed men naar de Bomenhub van 
MeerBomenNu, waar juist zaterdag 
bomenstekken werden uitgedeeld. 
Dan langs het plantsoen aan de Schel-

geest – mooi, maar niet meer zo 
vanzelfsprekend, nu oude plannen 
voor een westelijke randweg weer op 
tafel zijn gekomen. Die randweg, 
evenals de oostelijke variant, zou er 
wat de Klimaatcoalitie Castricum 
betreft nooit mogen komen.
Via een klimaatneutraal huis aan de 
Bakkummerstraat (met een warmte-
pomp die gebruik maakt van aard-
warmte) �etsten de deelnemers langs 
de twee elektrische deelauto’s aan de 
Van der Mijleweg. Ook stopte men bij 
de Zonnecentrale aan de Schulpstet. 
De 112 panelen zijn niet te zien, maar 
ze liggen daar wel op het grote platte 
dak. Een zonnige en koude dag als 
deze zorgt voor een piekopbrengst 
van zonne-energie. En dan ging de 
tocht verder over het viaduct. Links te 
zien: het resultaat van het initiatief van 
de Hoge Weide, waar een soortenrijk 
natuurlandschap is ontstaan. Iets 
verderop rechts de combinatie van 
waterberging en natuurontwikkeling, 
daar waar ooit het Oer-IJ liep – nu 
onderdeel van de Schoon Watervallei.

Castricum - De Klimaatcoalitie Castricum hield zaterdag een klimaat�ets-
tocht door het dorp. Een groepje geïnteresseerden stapte in de zon op de 
�ets om in de directe omgeving te horen over groene initiatieven van 
dorpsgenoten. Tegelijk vroeg men onderweg aandacht voor de Klimaat-
mars van 12 maart.

Fietsen langs groene kansen

De deelnemers aan de Klimaat�etstocht die zaterdag plaatsvond. Foto: aangeleverd

Zandvoort - Bedrukte gezichten bij 
het team van Febo racing. De vier-
uursrace voor de Winter Endurance 
Series op Circuit Zandvoort eindigde 
zaterdag voor Castricummer Lorenzo 
van Riet en Oostknollendammer 
Dennis de Borst in een deceptie. Het 
Noord-Hollandse duo kreeg na ruim 
twee uur racen te maken met een 
defecte versnellingsbak en dat bete-
kende einde oefening.
De Hyundai i30N TCR lag pal voor de 
opgave nog in tweede positie achter 
de Mercedes AMG GT4 van Bernhard 
van Oranje en Maxime Oosten. Ook 
de vorige race kregen Van Riet en De 
Borst te maken met pure pech. Na 
van achteren aangereden te zijn, 
moest die racedag het tweetal de 
vieruurs wedstrijd met een gebroken 
achterwielophanging staken.
Het seizoen begon tijdens de eerste 
race van het kampioenschap, vorig 
jaar november, voortvarend. Het 

team won de klasse verrassend voor 
de met veel meer PK’s rijdende 
Mercedes van Bernhard/Oosten. Het 
gaf een goed gevoel voor de 
komende races, maar het bleef bij 
dat ene succes.

Balen van kapotte versnellingsbak

Zorgelijke blik bij Lorenzo; problemen 
met de versnellingsbak stapelen zich 
op.

Lorenzo van Riet gereed om het stuur over te nemen van Dennis de Borst.
Foto’s: Bert Westendorp



Vredeburg 2 redde het niet bij Het 
Paard van Ree 1. Tars Wanders en Hans 
de Goede scoorden nog wel een punt, 
maar Robin Rommel, Samer Alrayes, 
Dick en Remi Aa�es noteerden een 
nul. Met de 4-2 nederlaag komt Vrede-
burg 2 niet weg uit het rechter rijtje 
van de derde klasse C. Vredeburg 1 
kampte met zieken en afwezigen en 
reisde maar met zeven spelers af naar 
Haarlem om de degens te kruisen met 
Het Spaarne 1. De 3,5-3,5 die vervol-
gens gescoord werd, was uiteraard 
niet voldoende om het reglementaire 
verlies op het achtste bord te compen-

seren: 4,5-3,5. De hele punten werden 
behaald door Bert Hollander, Bob 
Stolp en invaller Tars Wanders. Ed 
Stolp was goed avoor een hal�e, 
terwijl Luc Janssen, Sandra Hollander 
en Barry Blekemolen het niet konden 
bolwerken. Door de nederlaag zakt 
Vredeburg 1 af naar de degradatie-
zone in de eerste klasse B.
In de interne competitie toonde Robin 
Rommel zich een ware ontsnappings-
kunstenaar. Met een gezonde pion 
minder ging hij het eindspel in tegen 
koploper Bert Hollander, maar met 
stug tegenspel lukte het Rommel om 

een pion terug te veroveren en de 
stelling volledig te neutraliseren: 
remise. Barry Blekemolen behandelde 
de Siciliaanse opening van zijn partij 
tegen Harold Ebels onnauwkeurig. 
Ebels kreeg vleugels en schudde een 
winnende koningsaanval uit de 
mouw. De partij tussen Theo Al en Jan 
Brantjes werd een ware thriller, waarin 
eerst Brantjes over een nauw pad 
langs het ravijn moest lopen om over-
eind te blijven en vervolgens Al bijna 
ten onder ging. Uiteindelijk draaide 
het toch uit op een remise. Luc 
Janssen won twee pionnen van Samer 
Alrayes en speelde daarna een 
comfortabel eindspel. Gijs Pouw was 
in een spannende partij sterker dan 
Nico Pepping. Paul de Ruijter pakte 
een punt door te winnen van Jesse 
Zoon.

SV Vredeburg in ondertal
Limmen - Voor de schakers van SV Vredeburg was het vorige week een 
ouderwets drukke schaakweek. Op maandag speelde Vredeburg 2 bij Het 
Paard van Ree in Wijk aan Zee; op donderdag was het vlaggenschip actief 
bij Het Spaarne in Haarlem en op vrijdag stond de zestiende ronde van 
de interne competitie op het programma.

Castricum - Waren de prestaties van 
de biljarters in het libre en drie-
banden tijdens de vijftiende speel-
ronde van BVC/WIK over het alge-
meen al van een hoog gehalte, 
koploper Jan Tuntelaar deed in het 
libre alle goede uitslagen verbleken. 
In zijn partij tegen Frans Lute scoorde 
Jan er lustig op los. Aan het eind van 
de partij liet hij een de winst noteren 
met een stijgingspercentage van 
maar liefst 171%, hetgeen hem 27 
wedstrijdpunten opleverde. Een 
goede tweede van de avond was Ad 
Kempers, die de baas was in zijn 
partij tegen Joop van de Wijst en de 
wedstrijdtafel kon verlaten als 
winnaar met een stijgingspercentage 
van 56% en 15 wedstrijdpunten.

Voor Max Nuijens stonden er twee 

partijen op het programma, die hij 
met een mooie uitslag kon afsluiten. 
Zijn eerste partij tegen Ferry van 
Gennip werd remise, want voor beide 
spelers kon na a�oop een stijgings-
percentage van 25% genoteerd 
worden. In zijn tweede partij tegen 
Hans Kooiman kon Max niet de winst 
behalen, want Hans besloot de partij 
met een stijgingspercentage van 
41% tegenover 22% voor Max. Hij 
was er dik tevreden mee en klom op 
de ranglijst naar de vierde plaats.

De twee partijen van de avond in het 
driebanden werden ook positief 
afgesloten door de betrokken 
spelers. Cees Burgmeijer ging door 
waar hij de afgelopen weken was 
gebleven. In zijn partij tegen Kees 
Baars, die tot aan de 36e beurt gelijk 

opging, werd het verschil in de 
laatste vier beurten gemaakt en kon 
Cees 14 punten toevoegen aan zijn 
totaal, waardoor hij zijn koppositie 
versterkte. Siem Bakkum had ook een 
prima avond tegen Cor Stroet, door 
de winst te pakken met een stijgings-
percentage van 21%, terwijl Cor ook 
niet ontevreden was met zijn uitslag, 
want hij kwam precies aan zijn 
moyenne.

Stand libre: 1. Jan Tunteler met 186 
punten, 2. Rien Emmerik met 161 
punten en 3. Joop van de Wijst met 
159 punten.

Stand driebanden: 1.Cees Burgmeijer 
met 186 punten, 2. Cor Stroet met 
147 punten en 3. Gert Lute met 141 
punten.

Biljarten: Prima prestaties in 
vijftiende speelronde BVC/WIK

Volop mogelijkheden om te bewegen dankzij JouwSportPas. Foto: aangeleverd

Castricum/Heemskerk - Sporten en 
bewegen is belangrijk voor de 
fysieke en mentale gezondheid. Maar 
welke sport past bij jou? Soms is het 
lastig om een juiste sport én 
aanbieder te vinden. JouwSportPas 
kan je ondersteunen in deze zoek-
tocht. Met JouwSportPas kunnen 
inwoners van de gemeenten 
Castricum en Heemskerk kennis-
maken met een sport zonder verdere 
verplichtingen. Sportaanbieder 
zetten hun deuren open om jeugd, 
jongeren en volwassenen de kans te 
geven eens te ‘proeven’ aan hun 
sport.

Met JouwSportPas kun je doorgaans 
drie of vier lessen volgen bij de 
sportaanbieder voor maximaal 5,50 
euro in totaal. Veel kennismakingen 
worden zelfs gratis aangeboden. De 
lessen van het komende JSP-blok 
worden gegeven tussen 21 maart en 
17 april. Inschrijven voor één of meer 

sporten is mogelijk op www.noord-
hollandactief.nl tot en met 20 maart. 
Als je voor een kennismaking moet 
betalen, dan kan dat eenvoudig 
via iDeal.

Woon je in Castricum of Heemskerk 
of zit je in één van deze twee 
gemeenten op school? Dan mag je 
vrij kiezen aan welke sport je 
meedoet. Zo kun je bijvoorbeeld 
meedoen aan powerwalking, kick�t, 
turnen, badminton, dans, voetbal, 
mountainbiken of zwemmen, maar 
er is nog veel meer te kiezen. Op 
www.noordhollandactief.nl is terug 
te lezen welke sporten er zijn, 
wanneer en voor welke leeftijd die 
zijn. Door jouw leeftijds�lter aan te 
zetten, zie je gelijk wat er voor jou te 
doen is. 
Wie vragen heeft of hulp nodig heeft 
bij het aanmelden kan een e-mail 
naar kennemerland@teamsportser-
vice.nl sturen.

Welke sport past bij jou?

Castricum - Op 5 en 6 maart werden 
de teamkampioenschappen turnen 
gehouden. Gymnastiekvereniging 
DOS uit Castricum startte zaterdag, 
samen met GTH uit Heiloo, in de 
eerste wedstrijd met Evie Teeuwen, 
Roos Rote en Warea Antipin (pupil 
niveau 7). Het was een spannende 
wedstrijd waarbij de drie beste 
scores telden. Door goed teamwork 
eindigden ze op de eerste plek. Evie 

en Roos bereikten individueel 
respectievelijk de eerste en derde 
plaats.

In de tweede wedstrijd was het de 
beurt aan Jolijn Kronenberg, Lucile 
Glorie, Féline Denneman (jeugd, 
supplement G) en Amber Schermer 
(junior G). Dit deelnemersveld was 
erg sterk, het team eindigde buiten 
de podiumplaatsen. In de laatste 

wedstrijd was het de beurt aan Iris 
Spil, waarbij het team wederom een 
samenwerking aanging met GTH 
Heiloo. Ook hier waren de prestaties 
onvoldoende voor een 
podiumplaats.

Op zondag 6 maart startte de 
wedstrijd met Elise Geurtsen, Isabelle 
Stein, Maud Marqhuillas, Fleur 
Denneman en Jill de Ruijter (niveau 
6). Dit team ging als een speer. De 
afgelopen twee wedstrijden waren 
ze al eerste geworden en ook de 
derde keer lieten ze het goud niet 
liggen. Individueel mocht Fleur de 
bronzen medaille mee naar huis 
nemen en Jill de zilveren. Tegelijker-
tijd turnde Tessa Schermer (jeugd F) 
in een team met GTH Heiloo. Het 
team eindigde op een mooie tweede 
plek en Tessa kreeg individueel brons 
voor haar vijfde plek.

Tot slot mocht Sophie Denneman 
(junior E) starten. De wedstrijd was 
spannend tot het einde, maar ook zij 
mochten uiteindelijk op het hoogste 
podium plaatsnemen. Deze stand 
was mede te danken aan de indivi-
duele gouden medaille van Sophie. 
De individuele doorstroming naar de 
�nale wordt later bekend gemaakt. 
DOS is trots op haar turnsters en kijkt 
uit naar de �nale.

DOS pakt teamoverwinning

Op de voorgrond, van links naar rechts: Warea Antipin, Juul Spelt en Roos Rote. 
Achteraan, van links naar rechts: Evie Teeuwen en Lotte van Cronenberg. 
Foto: Marlous de Bruijne

Castricum/Apeldoorn - Bij de Neder-
landse kampioenschappen indoor 
atletiek in Apeldoorn heeft TDR uit 
Castricum goede zaken gedaan. Het 
team wist drie medailles in de wacht 
te slepen en leverde twee Neder-
landse kampioenen af. Lotte Krause 
pakte op de 1500 meter brons in een 
tijd van 4:25.68. Fee Mok liep hier een 
goede wedstrijd door als zevende te 
�nishen in een nieuw indoor PR van 
4:37.10. Bij de mannen 1500 meter 
mocht Duncan Steenbakker de eer 
van TDR hooghouden en �nishte als 
tiende in een tijd van 3:51.92. De 
tweede medaille voor TDR was 
opnieuw voor Krause. Ze legde 
beslag op het goud bij de 3000 
meter. Bij de mannen kwamen 
namens TDR Samuel Chapple en 
Djoao Lobles in actie op de 800 
meter. De eerste 400 maeter werd 
gelopen in 56”, waarna Bram Buigel 
de kop overnam. Chapple en Lobles 

volgden alert. In een poging om een 
plek op te schuiven, wilde Lobles aan 
de binnenkant inhalen, waardoor hij 
ongelukkig buiten de baan stapte. Hij 
won weliswaar de eindsprint, maar 
werd door zijn misstap gediskwali�-
ceerd. Automatisch werd de gouden 
medaille daardoor toegekend aan 
teamgenoot Chapple, die een droom-
seizoen kent. Hij plaatst zich eerder al 
voor het WK indoor dat over een 
maand plaatsvindt in Belgrado. Op de 
3000 meter mannen verschenen 
Edwin Sjerps en Duncan Steenbakker 
aan de start. Steenbakker was een 
dag eerder al in actie te zien op de 
1500 meter, en liep nu naar een 
tiende plaats in 8:32.38. Sjerps, die 
vooral op de wegatletiek laat zien 
mooie stappen te zetten, kwam er 
niet aan te pas en �nishte als 
twaalfde in een tijd van 8:34.28. Op 
www.castricummer.nl is het uitge-
breide verslag van TDR te lezen.

Krause en Chapple pakken goud

Castricum - Op zondag 13 maart 
vindt om 16.00 uur een korte 
gebedsviering plaats in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1. Het pastoresteam 
van de Protestantse Kerk hebben 
deze gebedsviering georganiseerd 
namens de Raad van Kerken 
Castricum naar aanleiding van de 
situatie in Oekraïne. De deuren van 
de kerk gaan open om elkaar als 
dorpsgenoten te ontmoeten in stilte 

en gebed, omlijst door mooie 
muziek. Als woorden tekort schieten 
kunnen rituelen heel betekenisvol 
zijn. Daarom is in de viering ook 
ruimte om kaarsjes aan te steken. 
Pastor Eveline Masetti en dominee 
Rik Willemsen van de Protestantse 
Kerk Castricum leiden de viering. Of 
je nu kerkelijk bent of niet, iedereen 
is van harte welkom om deze bijzon-
dere viering mee te maken.

Castricum bidt voor Oekraïne
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