
Castricum e.o.

2
Toilet Geesterduin

3
Inloopbijeenkomst over 
locatie Maranathakerk 
op 13 maart

8
Welzijn en bibliotheek 
helpen bij belastingaangifte

REGIO MEDIA GROEP

8 maart 2023

10,95
8 PERSONEN                         DEZE WEEK!!

BROWNIE CAKE

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

WWW.VERSPREIDNET.NL            INFO@VERSPREIDNET.NL

VANAF
13 JAAR

AANMELD-
BONUS +

HOGE
VERDIENSTEN

Wij zijn op
zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

  

OMGEVING LIMMEN: 
• Vredeburglaan/Achterweg gemiddeld €55,- p.mnd
OMGEVING CASTRICUM: 
• Lindenlaan gemiddeld €45,- p.mnd

Dat meldt nieuwsuitcastricum.nl. De 
komst van kringloopwinkel Noppes 
wordt door makelaar Teer aan deze 
krant bevestigd. 
Het volledige pand, van 1.800 vier-

kante meter, wordt door Noppes in 
gebruik genomen. De sleutelover-
dracht is 1 april. Kringloopwinkel 
Muttathara, op de Castricummer 
Werf, zegt niet bang te zijn voor 

concurrentie omdat zij andere 
prijzen hanteert.

Kringloopwinkel Noppes heeft in 
totaal veertien vestigingen. 
Een deel van het personeel heeft een 
afstand tot de arbeidsmarkt.
 Naar verwachting opent Noppes 
Castricum in juli haar deuren.

Castricum - Kringloopwinkel Noppes vestigt zich deze zomer in het voor-
malige pand van Huitenga aan de Dorpsstraat. Het bedrijf vertrekt uit 
Uitgeest en heeft in Castricum een huurcontract van tien jaar getekend.

Kringloopwinkel Noppes verhuist 
naar Dorpsstraat in Castricum

Je kunt het je bijna niet voorstellen, 
maar daar waar nu de Noordzee ligt, 
liepen tijdens verschillende ijstijden 
dieren als mammoeten, wolharige 
neushoorns en reuzenherten rond. 
Enkele schaalmodellen daarvan zijn 
te zien in de tentoonstelling in Huis 
van Hilde. Bijna een miljoen jaar 
geleden bereikten vanuit dit gebied 
ook de eerste mensachtigen Europa. 
Veel later werd dit rijke gebied het 
thuis voor de Neanderthaler en nog 
later voor de moderne mens. De 
opwarming van de aarde zorgde 
ervoor dat Doggerland zo’n 8000 jaar 
geleden voorgoed verdween onder 
de golven. Sommigen noemen het 
daarom wel eens ‘Atlantis van de 
Noordzee’.

Oog in oog met de eerste 
Neanderthaler
Tegenwoordig vindt men nog altijd 
sporen en voorwerpen uit Dogger-

land. De tentoonstelling toont het 
verhaal over deze verdwenen wereld 
in de Noordzee. Vakkundige werk-
tuigen van vuursteen, gewei en bot, 
fossielen van prehistorische dieren 
en zelfs een babymammoet zijn de 
getuigen van de rijke bewoningsge-
schiedenis van Doggerland. Je staat 
oog in oog met de bekende recon-
structie van Krijn, de ‘eerste Neander-
thaler van Nederland’, die 50.000 jaar 
geleden in Doggerland leefde. Ook 
het schedelfragment op basis 
waarvan zijn reconstructie is 
gemaakt, kun je bekijken.

Vuursteen uit Castricum
Een andere unieke vondst is de twee-
zijdig bewerkte schaaf van vuursteen 
die in 2015 toevalligerwijs voor de 
deur van Huis van Hilde in een laag 
schelpmateriaal (afkomstig uit de 
Noordzee) is gevonden door Erik 
Machiels. Nog zo’n toevalvondst is 

Nieuwe tentoonstelling 
Doggerland in Huis van Hilde
Castricum - Vanaf zaterdag 18 maart is in archeologiemuseum Huis van 
Hilde de nieuwe tentoonstelling ‘Doggerland, verdwenen wereld in de 
Noordzee’ te zien. In deze tentoonstelling maak je een ongekende tijdreis 
van een miljoen jaar naar één van de belangrijkste archeologische vind-
plaatsen ter wereld. Je maakt kennis met de vroegste bewoners van ons 
land.

Krijn, de Neanderthaler die zo’n 50.000 
jaar geleden in Doggerland leefde. 
Foto: Kennis & Kennis

een geweibijl van 11.000-5.000 jaar 
oud die door een 5-jarig meisje is 
gevonden op het strand van Texel. 
Deze en meer van de ingenieuze 
vondsten van onze voorouders zijn 
allen te zien in de tentoonstelling. 
Van een selectie van de getoonde 
objecten is een reconstructie 
gemaakt die in het ArcheoLab van 
Huis van Hilde kan worden aange-
raakt en onderzocht. De tentoonstel-
ling ‘Doggerland, verdwenen wereld 
in de Noordzee’ is tot en met 29 
oktober te zien in Huis van Hilde. De 
tentoonstelling stond eerder in het 
Rijksmuseum van Oudheden en reist 
onder de vlag van het project ‘Onder 
ons’ naar verschillende musea in 
Nederland. Kijk op www.huisvan-
hilde.nl voor openingstijden en meer 
informatie.

Het voormalige pand van Huitenga aan de Dorpsstraat.
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DONDERDAG 9 MAART
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk)
10.00 - 12.00 uur kerk open met 
kerkcafé, plek voor ontmoeting 
en gesprek

VRIJDAG 10 MAART
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 - 12.00 uur kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk)
10.30 - 12.30 uur kerk open met 
stilte en bezinning bij het 
aansteken van een kaars

ZATERDAG 11 MAART
Corneliusparochie Limmen
19.00 uur gezinsviering met 
kinderzanggroep, voorganger 
Pastor M. Nagtegaal

ZONDAG 12 MAART
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.15 uur kapelaan Jaider met 
zang van Annie en Ria

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk)
10.00 uur Maaltijd van de Heer 
met ds. Rik Willemsen en 
Cantorij (derde zondag 
40-dagentijd), te volgen via 
Omroep Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3)
10.00 uur Krijn de Jong, te 
volgen via www.egcastricum.nl/
go/livestream

R.K. Sint-Jacobus Major 
Akersloot
10.00 uur familieviering met Y. 
van Stiphout en WCV 
Kinderkoor

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur woord- en communie-
viering met herenzanggroep, 
voorganger Pastor K. Kint

Protestantse Gemeente 
Limmen
10.00 uur ds. H.H.E. Frömming 

MAANDAG13 MAART
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk)
19.00 uur Taizé-avondgebed

DINSDAG 14 MAART
R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur pastor Jan van der 
Linden

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

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 uw BSN-nr, zorg 
dat u dit paraat heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. 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 do. 09.00 - 17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

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

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

Castricum - Door het beoefenen van 
mindfulness breng je bewustzijn, 
rust, en gelijkmoedigheid in het 
leven. Een rusteloze geest verliest 
zich vaak in impulsieve, onbewuste 
acties die meestal nadelig zijn voor 
levensgeluk. Piekeren, slecht slapen, 
onrust enzovoorts zijn tekens van 
een onrustige geest. En dat is iets 
wat iedereen wel eens een periode 
kan hebben. Het gaat na korte tijd 
vanzelf weer voorbij. Niet iets om je 
zorgen over te maken. Lastiger is het 
als je je vaak onrustig voelt, onge-
makkelijk, gespannen. Het lichaam 
reageert daar op. Gespannen spieren 
(nek, schouders, rug), vatbaarder 
voor ziekte, slapeloosheid en minder 
kunnen hebben van anderen in je 
directe omgeving. We spreken dan 

over stress die chronische vormen 
kan aannemen.

Je wilt het niet, maar voelt je machte-
loos daarin. Als je daar serieus iets 
aan wilt doen, bestaat de mogelijk-
heid deel te nemen aan een training 
mindfulness. Een 8-weekse training 
waarbij je één keer in de week op 
training komt en handvatten krijgt 
aangereikt om beter met stress om te 
gaan. In die acht weken ga je dage-
lijks aan de gang met deze oefe-
ningen en beschik je over een onder-
steunend werkboek en audiomate-
riaal. De trainer coacht je in deze 
periode en oefent samen met je in de 
groep. Volker Hinten Mindfulness 
Trainingen start 2 april weer een trai-
ning in Castricum. Omdat de trainer 

8-weekse training mindfulness 
(MBSR) start weer in Castricum

Mindfulness zorgt ervoor dat je beter 
met stress kunt omgaan. Foto: Nataliya 
Vaitkevich via Pexels

lid is van de vakvereniging VMBN 
categorie 1, is het bij de meeste zorg-
verzekeraars mogelijk om – via de 
aanvullende verzekering – de trai-
ning vergoed te krijgen. Kijk op 
www.mindfulness-holland.nl voor 
verdere info of bel met 06 30003065.

Castricum - In de vorige bestuurspe-
riode heeft het college toegezegd 
zich hard te maken voor de komst 
van een openbaar toilet in winkel-
centrum Geesterduin. 
Er werd toen gedacht aan de voor-
malige telefoonwinkel van Reza, die 
alweer geruime tijd leeg staat. 

Kennelijk is die optie afgevallen, 
want onlangs heeft Hoorne Vastgoed 
BV, de verhuurder van het centrum, 
deze ruimte te huur aangeboden 
zoals op de gevel is vermeld. 
Algemeen directeur Paul van der Eng 
van Hoorne Vastgoed reageerde 
hierop als volgt: ,,We zijn bezig met 

Waar blijft het openbaar toilet 
in winkelcentrum Geesterduin?

Leegstaande winkel Geesterduin Foto Hans Boot

de participatie en planvorming van 
het totale winkelcentrum. 
Hieruit is duidelijk naar voren 
gekomen dat een openbaar toilet 
een sterke wens is. Deze zullen we 
dan ook realiseren. De exacte locatie 
is echter nog niet bekend.’’ Tekst en 
foto: Hans Boot

Sopit Machine hervat optredens

Castricum - De Castricumse band 
Sopit Machine, die in 2011 door 
Harm Noordhoorn werd opgericht, 
heeft na een pauze van ruim een half 
jaar voor het eerst weer opgetreden 
in het Hof van Kijk-Uit.
De reden hiervan was dat gitarist Jan 
Meijer in augustus vorig jaar helaas 
overleed en de leden met aanvulling 
van Leon Schelvis opnieuw hun draai 
moest vinden. 
Daar is de vijfkoppige groep uitste-
kend in geslaagd, want gedurende 
twee uur werd een luisterrijk 
optreden verzorgd met songs van 
Bob Dylan en Eric Clapton tot Ierse 
nummers en die van de Beatles aan 
toe, dat zeker voor herhaling vatbaar 
is. 
Tekst: Hans Boot / Foto: Nico Lute

Sopit Machine hervat optredens

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?
BEL 0255-533900
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Jantje Beton collecteert 
van 5 t/m 11 maart 2023

Over de mogelijke nieuwe bestemmingen 
van de locatie waar nu de Maranathakerk 
staat houden wij een inloopbijeenkomst. 
Wilt u meedenken? En wilt u zien welke 
ideeën er al zijn? Kom dan naar de infor-
matieavond op 13 maart tussen 18:30 en 
20:00 uur in het gemeentehuis Castricum. 
U hoeft zich niet aan te melden hiervoor. 
U kunt ook via een enquête uw mening 
laten horen:
www.ikdenkmeeovercastricum.nl > 
Maranathakerk. Dat kan tot 13 maart. 

Waar gaat het over? 
De Maranathakerk is niet meer in gebruik als 
kerk. De gemeente heeft het gebouw en ter-
rein in maart 2020 gekocht. Sindsdien is het 
tijdelijk in gebruik door het Supreme College, 

dat onderwijs biedt aan leerlingen in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar. 
Wij zoeken voor deze plek een mooie, nieuwe 
invulling, die past bij de maatschappelijke 
behoefte van inwoners. Dat doen wij graag 
samen met u, via de enquête en de inloopbij-
eenkomst.  

Wat moet hier komen? 
We onderzoeken voor deze locatie de moge-
lijkheden voor de bouw van woningen, een 
zorgpraktijk, een bioscoop of een combinatie 
daarvan. We hebben daarvoor een verken-
ning opgesteld, waarin meer informatie staat 
over het soort woningen, de omvang van het 
gebouw, par eren en de financi le gevolgen 
op hoofdlijnen. Die verkenning kunt u lezen op 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl. 

Inloopbijeenkomst over locatie 
Maranathakerk op 13 maart

Kent u iemand in uw omgeving die zich al heel 
lang inzet voor de maatschappij, op aller-
lei terreinen? Iemand die daarvoor een lintje 
verdient? Als die persoon in onze gemeente 
woont, dan kunt u die bij ons voordragen voor 
een koninklijke onderscheiding: een ‘lintje’. 

Wat is een koninklijke onderscheiding 
Het lintje is een blijk van waardering uit de 
samenleving. De burgemeester reikt die uit, 
namens de Koning. Deze koninklijke onder-
scheiding kan worden uitgereikt:
• tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’, dit is de 

laatste werkdag voor Koningsdag, eind april
• bij een bijzondere gelegenheid, zoals bij-

voorbeeld een afscheid of een jubileum.

Vorig jaar kregen tijdens Lintjesregen maar 
liefst dertien inwoners van onze gemeente 
een lintje. En op drie andere momenten in het 

jaar speldde de burgemeester een koninklijke 
onderscheiding op bij een inwoner.

Vraag op tijd een lintje aan
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? 
• voor een uitreiking tijdens Lintjesregen 

2024: draagt u die persoon bij ons voor 
vóór 1 juli 2023 

• voor een uitreiking bij een bijzondere 
gelegenheid: draagt u dan die persoon 
minimaal zes maanden voor de gewenste 
datum van uitreiking voor. 

Hoe vraag ik een lintje aan? 
Lees eerst goed de regels voor het toekennen 
van een lintje: www.lintjes.nl.
Voor het aanvragen van een lintje neemt u 
contact op met Els Verbeek, Bestuurssecreta-
riaat, telefoon 088 – 909 7057 of via e-mail-
adres elsverbeek@debuch.nl.

Wie verdient volgens u een lintje?

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

Raadsinformatieavond donderdag 9 maart 2023 
Bij de raadsinformatieavond krijgt de gemeenteraad een presentatie of toelichting over 
een of enkele onderwerpen. Als inwoner of betrokkene kunt u vragen stellen of opmer-
kingen maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.  

Commissies Raadzaal
20.00 – 21.15 Presentatie revitalisering Castricummerwerf

.   .  lan bordsessie bestuursopdracht exibel plaatsbare woningen

Commissies Trouwzaal
20.00 – 21.15 Toelichting op werkzaamheden bibliotheek Kennemerwaard
21.30 – 22.30 Auditcommissie

Raadsplein donderdag 16 maart
Elke twee weken is er Raadsplein. Eerst zijn er commissievergaderingen, daar vindt de 
politieke discussie plaats. Daarna volgt de raadsvergadering. Daar worden de besluiten 
genomen. Als een onderwerp in de commissie besproken is, komt het twee weken later 
op de agenda van de raadsvergadering.

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

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Projectopdracht huisvesting Supreme College 

21.00 – 22.45 Vervolg diversen klimaat*
- Motie bij beleidsplan “op weg naar klimaatadaptieve en 
   natuurinclusieve gemeenten”
- Moties en amendementen beleidsplan circulaire economie

21.45 – 22.30 Evaluatie subsidieregeling energiebesparende maatregelen + 
consultatie aangepaste regeling  besluit over financi n

Commissies Trouwzaal
19.30 – 20.45 Ruimtelijk kader Dampegheest
21.00 – 22.00 Motie criteria tijdelijke huisvesting
22.00 - 22.30 Commissie Algemene Zaken*

In de commissie algemene zaken kunnen raadsleden vragen aan 
het college stellen over de brieven die aan raad zijn verzonden en 
over actuele politieke onderwerpen. Ook kan het college 
mededelingen doen. 

Raadsvergadering Raadszaal
22.45 - 23.00 In de raadsvergadering is de mogelijkheid voor raadsleden om 

een debat aan te vragen over een actueel onderwerp. Ook wordt 
er gestemd over de volgende voorstellen: 
• Beleidsplan “op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve 
   gemeenten” inclusief moties en amendementen (onder 
   voorbehoud van commissiebehandeling)
• Beleidsplan circulaire economie inclusief moties en 
   amendementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
• Controleprotocol inclusief normenkader t.b.v. accountants-
   controle jaarrekening 2022
• Fractieverantwoordingen april – december 2022

Het Raadsspreekuur
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan of wilt u een idee voorleggen, 
dan kunt u zich aanmelden voor het raadsspreekuur. Het spreekuur is elke twee weken 
op maandagavond. Van elke partij is een vertegenwoordiger aanwezig. Aanmelden kan 
via de gri e, tot uiterlij  .  uur op donderdag. et eerstvolgende spree uur is op 
maandag 20 maart 2023.

onta t et de gri e
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als inspre er  iervoor unt u terecht bij de gri e. at an per mail via 
raadsgri e castricum.nl o  tele onisch via    o   . 

Neemt u ook eens een kijkje op castricum.nl/raad-en-college en 
facebook.com/RaadCastricum. 

Welkom bij de gemeenteraad
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Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.o cielebe endma ingen.nl.

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Jan van Brakellaan 1 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
26 februari 2023 (Z23 115852)
Mient 111 in Castricum, het plaatsen van een schutting en een schuur (legalisatie), datum 
ontvangst 28 februari 2023 (Z23 116325)
Rijksweg 127 in Limmen, het plaatsen van een brandtrap, datum ontvangst 26 februari 
2023 (Z23 115856)
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

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 3 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 1 maart 2023 (Z23 111068)
Hoocamp 43 in Akersloot, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 24 februari 2023 
(Z23 112908)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het realiseren van steigers met een drijvende 
overkapping, verzenddatum 28 februari 2023 (Z22 102767)
Prinses Marijkestraat 1 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
23 februari 2023 (Z23 109674)
Visweg 10 in Limmen, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel, verzenddatum 
28 februari 2023 (Z22 102415)
Voorweide 53 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 28 februari 
2023 (Z23 109537)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

De volgende boom is tijdens de laatste boomveiligheidscontrole afgekeurd vanwege de 
Honingzwam en wordt binnenkort verwijderd. In de winter planten we een boom terug.

Boom Locatie
1 Wilg Martin Luther Kingstraat 2  Akersloot

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

Aankondiging verwijderen bomen

Het is belangrijk dat inwoners een fijne 
plek hebben om te wonen, recreëren en 
werken. Voldoende buurtgroen hoort 
daarbij. Meer groen in de wijk draagt bij 
aan biodiversiteit, verlaagt hittestress, 
verbetert de waterafvoer in de buurt en 
helpt om inwoners gezond te houden.

In februari hebben we via de gemeentekrant 
en social media inwoners opgeroepen om 
de vragenlijst ‘Samen voor meer groen in uw 
buurt’ op www.ikdenkmeeovercastricum.nl in 
te vullen. Wij vroegen de inwoners om ons te 
laten weten welke plekken vergroend kunnen 
worden. Een van de suggesties is bijvoor-
beeld het vergroenen van parkeerplaatsen die 
niet of nauwelijks gebruikt worden. 

Uitslag
We hebben in totaal 35 suggesties binnen 
gekregen: een voor de dorpskern Akers-
loot, twee voor de dorpskern Limmen en 32 

suggesties voor de dorpskernen Bakkum en 
Castricum. 

De locaties Kooiplein, Geesterduin, 
Zanderijgebied en het Raadhuisplein worden 
meerdere keren benoemd als suggesties. 
Vergroening van deze locaties staat al in 
de planning van de ontwikkelaar en de 
werkzaamheden hiervoor zullen dan ook 
tegelijkertijd met de ontwikkeling van het 
gebied worden uitgevoerd. 

Volgende stap
We gaan nu bepalen welke locaties geschikt 
zijn om te vergroenen. We brengen deze in 
beeld en maken een planning. De geschikte 
locaties nemen wij mee in een meerjaren-
planning.

Hartelijk dank voor het meedenken en het 
insturen van de suggesties! 

35 bewoners sturen via: 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl 
suggesties in om Castricum te vergroenen 

Bouwen, bouwen, bouwen.
Er is ook in onze gemeente een 
enorme behoefte aan woningen. 
Lenie Kelder van Lokaal Vitaal: ,,In 
het coalitieakkoord staat dat wij 
40% van de woningen willen 
bouwen in de sociale sector, 40% in 
de middenhuur/-koop en 20% in de 
vrije sector. 
Daar willen wij keihard aan vast-
houden. In de sociale sector en 
middenhuur/-koop staat ook een 
aantal projecten op stapel, te weten 
in Castricum Koekoeksbloem, 
Maranathakerk, Jacob 
Rensdorpstraat, Kooiplein, 
Schulpstet en schoollocatie Kustlijn 
en in Akersloot jachthaven Laamers 
en de Startingerweg. In Limmen bij 
de Rooinap, maar op de Zandzoom 
wordt nog comfort 30-30 gebouwd 
in verband met oude afspraken.

Echter er zijn ook inwoners die geen 
beroep (hoeven) doen op het 
bouwen in de sociale sector en 
midden huur/koop. Lokaal Vitaal wil 
ook aan hun wensen 
tegemoetkomen.
 Niet alle woonwensen zijn immers 
gelijk. Die ruimte moet er ook zijn. 
Bovendien kan het op bescheiden 
schaal bouwen op particuliere 
grond de doorstroming bevorderen 
en in gang zetten. 
Bewoners van een relatief goedko-
pere woning kunnen naar een 
andere woning verkassen. Lokaal 
Vitaal vindt dat alle mogelijkheden 
om het woningtekort aan te pakken 
moet worden benut.’’

Hobbels
Gaat het van een leien dakje? ,,Er is 
wel een aantal hobbels te nemen. 

Vanuit het Rijk en de Provincie zijn 
er beperkingen. Denk aan de 
aanvliegroute van Schiphol, de 
Natura 2000 gebieden, bijzonder 
provinciaal landschap en de weide-
vogelgebieden. Maar toch blijven er 
mogelijkheden. In overleg met de 
Provincie is er een lijst gemaakt van 
zeven gebieden waar beperkte 
woningbouw mogelijk is. Bovendien 
heeft de gemeenteraad besloten om 
voor twee gebieden (Limmen-oost 
en Akersloot-Noord) een vervolgon-
derzoek te doen. Daarna is de 
gemeenteraad weer aan zet. Als er 
namelijk voor die gebieden ook 
bebouwingsmogelijkheden zijn dan 
moet er een bestemmingsplan 
worden gemaakt. In zo’n plan 
worden de kaders vastgelegd, zoals: 
aantal woningen, bebouwingsdicht-
heid en welk type woning, in welke 

sector. (verhouding vrije sector-
sociaal en middenhuur/-koop)’’

Tijdelijk wonen
Het ontwikkelen van plannen kost 
tijd. Lokaal Vitaal is dan ook voor-
stander van het plaatsen van tijde-
lijke woningen: 
,,Het is een directe oplossing voor de 
woningnood van jongeren, spoed-
zoekers, arbeidsmigranten en 
statushouders. 
Het is niet de meest ideale oplos-
sing, maar nood breekt wet. Het is 
voor velen een uitkomst. Deze alter-

natieve woonvormen zijn echt 
nodig, vinden wij.’’

1000 woningen
,,Onze ambitie is om in deze periode 
van vier jaar duizend woningen te 
bouwen of in ieder geval te reali-
seren. Nieuwbouw, maar ook het 
ombouwen van voormalige winkels 
en leegstaande panden en het 
bouwen van woningen boven nieuw 
te bouwen scholen. Alles op alles 
moet worden gezet om dit voor 
elkaar te krijgen. Lokaal Vitaal is er 
klaar voor.’’

Castricum - De gemeenteraad heeft ingestemd met de lokale woondeal. Dat betekent, dat tegemoet wordt 
gekomen aan verzoeken van inwoners om op hun eigen grond één of meer woningen te realiseren. Aan de 
randen van onze dorpen is er particuliere grond die daar geschikt voor is, vindt de raad. Lokaal Vitaal heeft 
van harte meegewerkt om dit te realiseren. Ze zijn blij met het resultaat.

Lokaal Vitaal: blij met de lokale woondeal
Advertorial 
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Gemeentenieuws

Op deze pagina leest u alles over de verkie-
zingen op woensdag 15 maart. Die dag kunt 
u tussen 7:30 en 21:00 uur stemmen voor de 
Provinciale Staten van Noord-Holland 
(provincienoordholland.nl) en het waterschap 
in onze regio: Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (hhnk.nl). 
Op één plek kan dat ook al tussen 00.00 en 
01.00 uur: bij de Tuin van kapitein Rommel. 

Stempassen (niet) ontvangen? 
De stempassen heeft u thuis bezorgd gekre-
gen. Geen stempassen ontvangen? Vraag dan 
nu nog vervangende stempassen aan: 
- U komt langs in het gemeentehuis tijdens 

de openingstijden van de receptie, met uw 
identiteitsbewijs. U krijgt een aanvraagformu-
lier, vult het ter plekke in en levert het in. Let 
op: dit kan tot 14 maart 12.00 uur. U krijgt 
een vervangende stempas mee of krijgt die 
opgestuurd.

- of u vraagt schriftelijk een vervangende pas 
aan. U downloadt het formulier op onze 
webpagina www.castricum.nl/verkiezingen 

> stempas. U vult het in en ondertekent het. 
Maak een kopie van uw geldige identiteits-
bewijs en stuur dat samen met het formulier 
naar de gemeente: e-mail verkiezingen@
castricum.nl, of per post naar: Gemeente 
Castricum, Bureau Verkiezingen, Raadhuis-
plein 1, 1902 CA Castricum. Let op: deze 
aanvraag moet uiterlijk 10 maart door ons 
zijn ontvangen! 

Hoe moet ik stemmen? 
Ga met de stempassen én uw identiteitsbewijs 
(ID) naar een stembureau in de gemeente. Uw 
ID mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen.

Waar zijn de stembureaus? 
U mag zelf kiezen in welk stembureau in onze 
gemeente u gaat stemmen. Er zijn er 21.  
Tip: wilt u stemmen in Limmen of Bakkum in 
een rustiger stembureau? Kies dan voor 
- in Limmen: De Heeren van Limmen of 
  De Enterij
- in Bakkum  – Gymzaal Vondelstraat 

Als ik niet zelf kan komen stemmen? 
Dan kunt u iemand anders machtigen. 
Die andere persoon brengt uw stem uit 
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. 
- U vult daarvoor de achterzijde van uw stem-

passen in. U zet beiden een handtekening en 
geeft een kopie mee van uw identiteitsbewijs. 
Dit kunt u regelen tot op de dag van de 
verkiezing. 

- of u vult vooraf een speciaal formulier in. 
U kunt dat afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis of  downloaden op onze 
webpagina www.castricum.nl/verkiezingen 
> machtiging. U vult het formulier in, onder-
tekent het beiden, en stuurt dat op naar de 
gemeente: e-mail verkiezingen@castricum.
nl, of per post naar: Gemeente Castricum, 
Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 1902 
CA Castricum. Dit formulier moeten wij 

uiterlijk 10 maart van u ontvangen.
Vooraf is het belangrijk te weten wie u mag 
machtigen, d.w.z. in welk gebied de gemach-
tigde woont. Op onze website staat dat 
beschreven, en aan de telefoon leggen wij het 
u duidelijk uit.

Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl
/verkiezingen/ > button: Volmacht. Of bel ons 
via 14 0251. 

Als ik in een andere gemeente wil 
stemmen? 
U kunt uw stem ook uitbrengen in een andere 
gemeente. Dan is het belangrijk te weten 
in welk gebied die gemeente ligt. Op onze 
website staat dat beschreven, en aan de tele-
foon leggen wij het u duidelijk uit. Wat moet u 
regelen: 
-  U ruilt uw stempassen om voor kiezerspas-

sen. Dat kan bij de receptie in het gemeen-
tehuis. Neem uw stempassen en uw identi-
teitsbewijs mee. Dit kunt u regelen tot 
14 maart 12.00 uur.

- of u vult vooraf een speciaal formulier in. 
U kunt dat afhalen bij de receptie in het 
gemeentehuis of  downloaden op onze 
webpagina www.castricum.nl/verkiezin-
gen  > kiezerspas. U vult het formulier in, 
ondertekent het, en stuurt dat op naar de 
gemeente: e-mail verkiezingen@castricum.
nl, of per post naar: Gemeente Castricum, 
Bureau Verkiezingen, Raadhuisplein 1, 
1902 CA Castricum. Dit formulier moeten 
wij uiterlijk 10 maart van u ontvangen. 

Kijk voor meer informatie op www.castricum.
nl/verkiezingen/ > button Kiezerspas. Of bel 
ons via 14 0251
.
Meer weten? 
www.castricum.nl/verkiezingen/
Of bel naar 14 0251. 

Nog een paar dagen tot verkiezingen Provinciale Staten en waterschap!
Elke stem telt: verkiezingen op 15 maart

Op wie kan ik stemmen? 
Gebruik de online stemhulp! 
- www.noord-holland.mijnstem.nl voor de 
   online provinciale stemhulp
- www.hhnk.nl/stemhulp voor de online 
  stemhulp van het waterschap. 

De Provinciale Staten besluiten onder 
andere over:
• Of en waar steden en dorpen kunnen 

uitbreiden. 
• Waar bedrijventerreinen mogen worden 

aangelegd. 
• Waar spoorwegen, natuurgebieden, 

boerenbedrijven mogen komen. 
• Het aanleggen en onderhouden van pro-

vinciale wegen, fietspaden en bruggen.
En ze:
• Controleren of milieuwetten worden 

nageleefd.
• Gaan milieuverontreiniging tegen.
De Statenleden kiezen de leden van de 
Eerste Kamer. 

Het waterschap:
• Werkt aan de bescherming van het land 

tegen het water. 
• Zorgt voor maatregelen tegen 

wateroverlast en watertekort.
• Zorgt voor schoon en gezond opper-

vlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Exit-meting bij verkiezingen
Op 15 maart komt Bureau IPSOS in opdracht 
van de NOS exit-polls houden bij stembureaus 
in onze gemeente. U kunt dus bij het verlaten 
van het stembureau gevraagd worden of u 
wilt laten weten op wie u heeft gestemd. Dat 
is niet verplicht, maar geeft NOS wel snel een 
indruk hoe er gestemd is.
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Het lepelsnijden in vers hout is een 
traditie die is overgewaaid uit voor-
namelijk de Scandinavische landen, 
waar ze de donkere winteravonden 
gebruiken om diverse lepels te 
snijden die daarna meestal cadeau 
worden gedaan. De technieken en de 
uiteindelijke producten zijn heel 
divers, want een eetlepel, soep- of 

suikerlepel vragen allemaal om een 
andere vorm en eigen techniek. Anja 
heeft zich in alle technieken 
bekwaamd en vertelt de cursisten 
over de diverse houtsoorten en oliën, 
kleuren en decoraties. Omdat er in 
vers hout gesneden wordt, is deze 
manier van hout bewerken voor 
iedereen goed te doen. Het cursus-

Workshop ‘Lepel snijden in 
hout’ bij Perspectief
Bakkum - Bij Perspectief aan de Van Oldenbarneveldtweg 37 kunnen lief-
hebbers van houtsnijtechnieken op zondag 2 april van 10.00 tot 16.00 
uur terecht voor de workshop ‘Lepel snijden in hout’. Deze workshop 
staat onder leiding van Castricums bekendste houtbewerker Anja Jonker.

Houtbewerker Anja Jonker aan het 
werk. Foto: aangeleverd

Sacha Bronwasser is schrijver, 
spreker, kunsthistoricus en curator, in 
wisselende volgorde. Ze debuteerde 
in oktober 2019 met het veelge-
prezen ‘Niets is gelogen’. Korte 
verhalen van haar hand verschijnen 
onder meer op het tweemaandelijks 
kunstplatform Mister Motley en in de 
theaterreeks Uitgelezen Verhalen. 

Over ‘Luister’ en de Boekenweek
Onweerstaanbaar beschrijft Sacha 
Bronwasser het Parijse leven in een 
roman die tot nadenken stemt. Bron-
wasser wekt Parijs tot leven in deze 
sterke roman over een au pair. Soepel 
en trefzeker voert ze de spanning op. 
De Boekenweek in 2023 vindt plaats 
van zaterdag 11 maart tot en met 
zondag 19 maart 2023. Lize Spit en 
Raoul de Jong zijn de Boekenweek-
auteurs van dit jaar. Lize Spit schreef 
het Boekenweekgeschenk en Raoul 
de Jong schreef het Boeken-
weekessay. Het thema van de 

Boekenweek 2023 is ‘Ik ben alles’, 
waarmee men de pluriformiteit van 
onze identiteit benadrukt, een 
bijzonder actueel thema. Want 
hoewel de zoektocht naar wie je bent 
van alle tijden is, voelt die in de 
huidige tijdgeest dwingender, 
complexer en spannender dan ooit.

Interview met auteur Sacha 
Bronwasser bij boekhandel Laan
Castricum - Op dinsdag 14 maart om 20.00 uur zal de Castricumse auteur 
Sacha Bronwasser worden geïnterviewd door Harold de Croon, van Ambo 
| Anthos uitgevers. Sacha zal met hem in gesprek gaan over haar nieuwe 
roman ‘Luister’ en aansluitend zal zij signeren. De lezing wordt u gratis 
aangeboden in verband met de Boekenweek en de Boekproeverij is ook 
open.

Foto: © Bert Wisse (2023)

In 1996 debuteerde hij met de verha-
lenbundel ‘Magonische verhalen’. 
Hiervoor ontving hij de prestigieuze 
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs. Bij 
een groot publiek brak hij door met 
zijn tweede roman ‘De zwarte met 
het witte hart’. Arthur Japin is veel-
zijdig: tussen alle publicaties door 
slaat hij af en toe een heel ander pad 

in, van panellid tot presentator van 
een televisiequiz. Over de inhoud 
van deze avond verklapt de organi-
satie nog niets, behalve dat het een 
boeiende avond wordt. De aanvang 
is om 20.00 uur (inloop 19.15 uur). 
Kaarten à 15 euro (inclusief ko�e/
thee) zijn via www.limmencultuur.nl 
verkrijgbaar.

Auteur Arthur Japin komt naar 
cultureel centrum Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 17 maart geeft Arthur Japin een lezing in cultureel 
centrum Vredeburg. De auteur werd in 1956 geboren in Haarlem. Hij 
schrijft romans en verhalen, �lmscenario’s en toneelstukken.

De slagwerkgroep gaat, na het zeer 
succesvol verlopen jubileumconcert 
van 21 januari, gedeeltelijk op herha-
ling. Ook tijdens het lenteconcert 
wordt de muziek van de slagwerk-
groep weer ondersteund met beeld-
materiaal dat door Peter Valkering 
wordt verzorgd. Je kunt dus opnieuw 
genieten van bijvoorbeeld ‘Arcade’ 
van Duncan Laurence en van ‘Soldier 
On’ van Di-Rect. Maar ook spectacu-
laire �lmmuziek zoals ‘Crimson Tide’ 
en ‘Zorro’ met soliste Lisanne Britton 
staan weer op het programma. 
Natuurlijk mag de herkenningsme-
lodie van de Formule 1 niet 
ontbreken en ondanks dat de voor-
bereidingstijd tussen het jubileum-

concert en het lenteconcert beperkt 
is, heeft de slagwerkgroep muziek uit 
de ‘Game of Thrones’ nieuw op het 
repertoire.

Het repertoire van het harmonieor-
kest op dit lenteconcert is ook heel 
gevarieerd: van het exotische, kleur-
rijke ‘Persis’ tot de stevige klanken 
van ‘Deep Purple’. Word meegezogen 
in het verhaal van David en Goliath in 
het muziekwerk ‘The Glory of David’, 
waarin David uiteindelijk triomfeert. 
Maar ook musicalmuziek uit Chess en 
de swingende ritmes van Phil Collins 
komen aan bod. Het concert begint 
om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) en 
de toegang is gratis. Mocht je aange-

Lenteconcert Harmonie 
Excelsior op 18 maart
Limmen - Op zaterdag 18 maart geeft Harmonie Excelsior onder leiding 
van Ruud Pletting een lenteconcert in Heeren van Limmen. Bij dit concert 
zal ook de slagwerkwerkgroep onder leiding van Floris van Tol te zien en 
te horen zijn.

Bakkum - Op zondag 12 maart 
treedt de band Groeisaam op bij 
restaurant De Oude Keuken. Dit 
gezelschap bestaat uit de Castricum-
mers Ronald, Gerard, Jan en Theo, die 
de zang voor zijn rekening neemt. De 
instrumentale bezetting omvat 
toetsen, gitaren, basgitaar en melo-
dica. De ludieke naam en de bijbeho-
rende foto zijn voortgekomen uit een 
optreden tijdens het muziektuinen-
festival. Het repertoire is opgebouwd 

uit persoonlijke voorkeuren van elk 
van de bandleden en is heel divers; 
van romantische luisterliedjes tot 
�lmmuziek, songs in het popgenre 
en Ierse volksmuziek. Het optreden 
begint om 15.00 uur en de toegang 
is gratis. Wel kunt u een bijdrage voor 
deze muzikanten achterlaten als u 
van de muziek heeft genoten. U 
vindt De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117. Kijk op www.deoude-
keuken.net voor meer informatie.

Optreden band ‘Groeisaam’ bij 
restaurant De Oude Keuken

Groeisaam bestaat uit Ronald, Gerard, Jan en Theo. Foto: aangeleverd

Foto: aangeleverd

geld is voor leden 35 euro en voor 
niet-leden 50 euro en de kosten van 
het materiaal, gebruik van gereed-
schap, ko�e, thee en soep zijn 5 
euro. Kijk op www.perspectiefcas-
tricum.nl voor meer informatie.

stoken worden door het enthousi-
asme en de gezelligheid van Excel-
sior, schroom dan niet en meld je aan 
als lid van de muziekvereniging. Kijk 
op www.excelsiorlimmen.nl en volg 
de accounts op Facebook en Insta-
gram voor meer informatie.

Otto Anderson is een norse weduw-
naar met vastgeroeste gewoonten. 
Wanneer er een druk jong gezin 
naast hem komt wonen, krijgt hij te 
maken met de goedgebekte en 
hoogzwangere Marisol. 
Uiteindelijk ontstaat er een wonder-
lijke vriendschap die Otto’s leven op 
zijn kop zet. Deze �lm is gebaseerd 
op de bestseller ‘A Man Called Ove’ 

van Fredrik Backman en op de gelijk-
namige Zweedse �lm van Hannes 
Holm. Een grappig, hartverwarmend 
verhaal dat laat zien dat sommige 
gezinnen bepaald geen alledaagse 
achtergrond hebben. 
De productie van de �lm was in 
handen van Rita Wilson, Tom Hanks, 
Gary Goetzman en Fredrik Wikström 
Nicastro.

A Man Called Otto

Naast de wereld boven de grond, 
bevolkt door planten, insecten en 
vogels, maar vooral door mensen, 
bevindt zich een tweede wereld: een 
ondergrondse gemeenschap van 
wortels, larven, wormen, schimmels, 
bacteriën, amoeben en 
geleedpotigen. 
Het bestaan van deze wereld zal 
niemand verrassen, maar dat al het 
leven in die microkosmos druk met 

elkaar communiceert is ronduit 
verbazingwekkend. Er zitten meer 
levende wezens in één theelepel 
gezonde grond dan er mensen op 
aarde zijn. Hoe leren we verstandiger 
omgaan met onze bodem? 
De �lm Onder het maaiveld laat zien 
wat er in het groot moet gebeuren 
door te focussen op de wereld om 
ons heen en de fascinerende wereld 
direct onder onze voeten.

Onder het Maaiveld

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
A Man Called Otto

vrijdag 15.00 uur
zondag 14.00 uur

Onder het Maaiveld
vrijdag 15.00 uur

zaterdag 20.00 uur 
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Aftersun

vrijdag 20.00 uur
dinsdag 19.30 uur

The Banshees of Inisherin
maandag 20.00 uur

The Whale
donderdag 20.00 uur

zaterdag 20.00 uur
Klem

zondag 11.15 uur
Asterix & Obelix 

in het Middenrijk
zondag 14.00 uur

Mummies

Programma 9 maart t/m 15 maart
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Castricum - Begin volgend jaar 
hoopt Oud-Castricum een tentoon-
stelling te openen over de winkels 
die de Bakkummerstraat vroeger rijk 
was en die nagenoeg allemaal zijn 
verdwenen. Daarvoor zijn de vrijwil-
ligers op zoek naar zoveel mogelijk 
foto’s van zowel het ex- als interieur 

van deze panden. Mensen die hier 
gehoor aan willen geven kunnen de 
foto’s (liefst vóór 15 april en in een 
grootte van minimaal 2 MB) naar 
tentoonstelling@oud-castricum.nl 
sturen. Ook kopieën van adverten-
ties, rekeningen etc. zijn van harte 
welkom.

Oud-Castricum zoekt foto’s van 
winkels Bakkummerstraat

In het afgelopen seizoen werd een 
boomplateau met uitkijk op de 
Zanderij gebouwd. Op 11 maart zal 
burgemeester Toon Mans dit plateau 
o�cieel openen om 16.00 uur. 
Tevens exposeert Mineke (mevrouw 
Boshut) een aantal van haar Zanderij-
schilderijen en -tekeningen. Dagelijks 
loopt zij over de Zanderij, die in de 
komende maanden weer prachtig zal 
kleuren wanneer de anemonen en 

tulpen volop in bloei staan. Mineke 
maakt vele foto’s, die een inspiratie-
bron zijn voor haar tekeningen en 
schilderijen. 
Kijk op www.boshutten.nl / www.
zanderijcastricum.nl / www.vinesprit.
nl voor meer informatie. Jaarlijks 
bezoeken meer dan duizend 
kinderen de boshutten voor hun 
schoolkamp of andere activiteiten in 
de natuur.

NL Doet: vrijwilligerswerk bij de 
boshutten, opening boomplateau
Castricum - Op 11 maart organiseert het Oranjefonds weer NL Doet. Vele 
vrijwilligers steken dan de handen uit de mouwen om de noodzakelijke 
klussen bij verenigingen en stichtingen te doen. Zo ook bij de boshutten 
op de Zanderij. Daar zijn sowieso het hele jaar door al zeven vrijwilligers 
actief bezig met het onderhoud en het uitvoeren van nieuwe plannen

Het boomplateau bij de boshutten. 
Foto: aangeleverd

De werkgroep stelt: ,,De klimaatrap-
porten over de uitputting van de 
aarde, extreme weersomstandig-
heden, afname van de biodiversiteit 

en dreigende voedsel- en waterte-
korten stapelen zich op. Het voortbe-
staan van mens en dier staat op het 
spel. Daar komt nog bij dat wij onze 

Werkgroep Groene Kerk start 
binnenkort met Groene Tafel
Castricum - De werkgroep Groene Kerk start met een Groene Tafel; elk 
kwartaal een gezamenlijke maaltijd waarbij de deelnemers elkaar 
vertellen wat ze in de drie maanden ervoor hebben gedaan om eerlijke 
en duurzamer te leven. Men zoekt nog enkele mensen die plaats willen 
nemen in de kerngroep voor het dragen van dit initiatief.
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 bijna altijd  6 Ned. provincie  12 kwaad  14 
smelting  15 lage rivierstand  17 dominee  20 laatstleden  21 
houding  22 riv. in Schotland  23 mejuffrouw  24 soortelijk ge-
wicht  25 deel van Engeland  27 Engelse lengtemaat  30 soort 
onderwijs  31 voorgerecht  33 treurdicht  35 zaadje  37 verte-
genwoordiger  38 braadspit  40 nauwe straat  42 boomvrucht  
46 geelkoper  48 oude munt  50 voorzetsel  51 schaatsenrij-
dersbond (afk.)  53 wreed heerser  54 Europese Unie  55 vogel-
verblijf  56 vlaktemaat  58 profeet  59 stoomschip  60 oplichter  
64 motorraces  65 eerlijk  66 melkklier  68 deel v.d. week  69 
pl. in Noord-Holland.

Verticaal: 1 suikersiroop  2 getijde  3 zeepwater  4 projectiel  
5 Noorse godheid  7 berg op Kreta  8 knijpbril  9 been  10 
bolgewas  11 vaartuig  13 Chinese deegwaar  16 pl. in Letland  
18 insectenverdelgingsmiddel  19 steen  20 bijbelse figuur  25 
klerenstandaard  26 op geen enkele plaats  28 peignoir  29 pl. 
in Overijssel  32 de lezer heil  34 Greenwichtijd  36 hevig  37 
Engels bier  39 uiteindelijke uitkomst  40 heilige  41 afdeling  
43 boom  44 Laus Deo  45 vreemd persoon  47 heilige stier  49 
verharde huid  52 drinkgelegenheid  53 ontkenning  57 haven-
plaats  60 kerkelijke straf  61 spoedig  62 vrijgevig  63 vertra-
ger  65 zangnoot  67 rondhout.

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

De puzzel ‘Trots op Castricum’ 
toont toeristische trekpleisters 
en bezienswaardigheden 
in en rond de gemeente 
Castricum. Een mooie puzzel 
van duizend stukjes, voor 
veel uurtjes aangenaam 
puzzelplezier. Deze puzzel is 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum. 
Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze 
puzzel mogen we deze week 
een exemplaar van deze mooie 
puzzel verloten.

Mail de oplossing voor 
maandag 13 maart naar 
puzzel@castricummer.nl

welvaart genieten ten koste van 
miljoenen ‘moderne slaven’. Het kan 
duurzamer. En het kan eerlijker. Dat 
weten we, maar wat doen we eraan? 
We kunnen er wat aan doen door 
elkaar te inspireren tot een andere 
levensstijl.’’

Wie wil toetreden tot de kerngroep 
en/of uiteindelijk wil deelnemen aan 
de Groene Tafel, kan contact 
opnemen met Leny Witte-de Raat 
(lmwittederaat@tele2.nl / 0251 
671010).Akersloot - Het nieuwe bouwterrein 

bij de Noord is vorige week in de 
nacht van dinsdag op woensdag 
door inbrekers bezocht. 
Op deze locatie zijn vier bedrijven 
aan het bouwen.  De daders hebben 
vier grote zeecontainers openge-
broken. Daarin bevonden zich de 
gereedschappen van de bouwbe-
drijven. De containers waren goed 
afgesloten. De daders hebben met 

snijbranders en slijptollen de sloten 
verwijderd. Ze namen vermoedelijk 
voor een zeer groot bedrag aan 
bouwmaterialen weg. Hoewel het 
terrein met camera’s beveiligd wordt, 
bleken er geen beelden van de inbre-
kers te zijn. 
De camera’s stonden precies op dat 
moment uit. Het vermoeden bestaat 
dat de daders de camera’s verstoord 
hebben.

Grote buit bij professionele 
inbraak op bouwterrein

Castricum - Vorige week deed zich in 
de nacht van dinsdag op woensdag 
een geweldsincident voor in de 
omgeving van het NS-station. 
Rond 02.22 uur zou daar iemand 
knock-out zijn geslagen. De 
verdachten zouden na de mishande-
ling zijn weggerend. 
Politieagenten tro�en meerdere 

betrokkenen aan. Er bleek sprake te 
zijn geweest van ruzie, waarbij door 
meerdere partijen geslagen zou zijn. 
Een 15-jarig meisje uit Heiloo lag op 
de grond.  
De andere groep bleek niet meer 
aanwezig en zou in een auto zijn 
weggereden. De betrokkenen 
kunnen aangifte doen.

Geweldsincident bij NS-station

Kruidenierswinkel ‘Centra’ van Wokke in de jaren 50. Foto: Oud-Castricum

Castricum - Kun je wel wat hulp 
gebruiken bij het invullen van je 
belastingaangifte via de computer? 
Zit je met vragen en zou je graag 
willen dat een expert meekijkt voor 
je op de verzendknop drukt? In 
maart en april kun je in de biblio-
theek in Castricum terecht voor 
ondersteuning. 
De hulp bij de aangifte 2022 
verzorgd door Stichting Welzijn 
Castricum. De hulp bij aangifte is 
gratis en voor iedereen, ook voor wie 
geen lid is van de bibliotheek. Heb je 
vragen of twijfel je aan de juiste 
aanpak, dan is er ondersteuning 
aanwezig die jou helpt met je vragen.
Bezoekers aan deze speciale belas-
tingspreekuren doen zelf hun 

aangifte. Vrijwilligers van Welzijn 
Castricum verzorgen een inloop-
spreekuur voor vragen rond de 
aangifte in de bibliotheek in 
Castricum. Zij zijn op woensdag 22 
en 29 maart en 5, 12, 19 en 26 april 
aanwezig in de bibliotheek van 11.00 
tot 12.00 uur. 
Je hoeft je niet vooraf aan te melden. 
Neem je administratie en een 
werkende DigiD-inlog mee. Sinds 1 
januari kun je alleen nog maar 
inloggen met DigiD via een SMS-
code of de DigiD-app. 
Het is belangrijk dat je dit vooraf 
geregeld hebt. De bibliotheek biedt 
hulp bij DigiD bij onze inloopspreek-
uren waar je met digitale vragen 
terecht kunt.

Bibliotheek en Welzijn Castricum helpen gratis 
bij vragen over de belastingaangifte 2023

Het inloopspreekuur wordt verzorgd 
door vrijwilligers van Stichting Welzijn 
Castricum. Foto: aangeleverd
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Met veel belangstelling en enthousi-
asme is de winterreeks afgesloten. 
Van Bibberdans tot Krokusbolletje, 
van Tarantella tot Paardendans, van 
ingetogen naar uitbundig. In 
Castricum is het uniek voor jonge 
kinderen om met een (groot)ouder 
op dansles te kunnen! Mama Anne-
lies verwoordde haar ervaring: ,,Sifa 
en ik hebben genoten van de dans-
lessen bij Margreet. Het is erg �jn om 
samen bezig te zijn. De herhaling van 
de dansen is voor jonge kinderen 
heel plezierig. Er zit ook voldoende 

afwisseling in het programma. Het is 
een heerlijke, warme, verbindende 
wijze om het weekend mee te 
beginnen!’’ De open les en de lente-/
zomerreeks zijn op zaterdagochtend 
in sportcentrum De Bloemen. 
Van 09.00 tot 09.45 uur voor kinderen 
van 2 t/m 4 jaar met een volwassene. 
Van 10.00 tot 11.00 uur voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar. 
Aanmelden bij Margreet (roze-
quarts@hotmail.com) en meer info is 
op www.margreetrodenburg.nl/dans 
te vinden.

Dans vanuit je hart: lente-/ 
zomerreeks gaat van start
Castricum - Op zaterdag 11 maart kun je meedoen met de gratis open 
lessen ‘Dans vanuit je hart’, die gegeven worden door Margreet Roden-
burg Lifecoaching en Dans. Deze danslessen zijn voor kinderen en 
ouders.

Honden subliem gast bij Peet’s

Annelies en Sifa doen de Paardendans. 
Foto: Ria Nagel

Castricum - Het was voorheen even 
zoeken via internet als je een hond 
had in Castricum; er was geen 
hondentrimsalon, tenminste niet in 
een winkelpand. 
Wel was het mogelijk je hond aan 
huis te laten trimmen door Petra en 
Celine. Sinds januari hebben zij hun 
nieuwe onderkomen aan de Soomer-
wegh 1, waar de luxe ingerichte 
‘Peet’s Hondentrimsalon’ is gevestigd 
in het voormalige winkeltje van het 
Tinq tankstation.

Wat worden honden, die een opfris-
beurt krijgen van moeder en dochter 
Celine en Petra Lohmuller, daar 
verwend! Dat is niet zomaar, dat 

gebeurt vakkundig en liefdevol! Alle 
soorten honden zijn er welkom, van 
klein tot de allergrootste. De certi�-
caten hangen aan de muur, net als de 
onderscheiding van winnaar van 
‘mijn zaak is de beste 2018’.

Je kunt er van maandag tot en met 
vrijdag op afspraak terecht om je 
hond te brengen. Je kunt er vervol-
gens voor kiezen om te blijven 
wachten tot de hond klaar is, onder 
het genot van een kop ko�e, of 
intussen even iets anders gaan doen 
en het dier later weer ophalen. Kijk 
op www.hondentrimsalon-castricum.
nl voor informatie of bel 06 
10555010.

Celine en Petra met hun eigen lieverds, getrimd en wel. Foto: Aart Tóth

Castricum - Bij de entree van paviljoen Club Zand hangt nog een groot bord met ‘WINTER’, maar daar zag het de afge-
lopen week niet naar uit. Alhoewel het door de noordenwind fris aanvoelde, hadden veel mensen het strand opge-
zocht om van het voorjaarszonnetje te genieten. Daardoor was er ook een run op een plekje op de terrassen en 
moesten bezoekers vaak geduldig in een rij wachten voordat ze werden toegelaten. Tekst en foto: Hans Boot

In de rij voor een plaatsje op het terras
In de rij voor een plaatsje op het terras

LEZERSPOST

Vorige week deed de Castricummer verslag van de discussie over de 
nieuwbouw van de Cuneraschool in Bakkum. Ook het Actiecomité Cunera 
Bakkum liet van zich horen en viel mij scherp aan op het standpunt van 
GroenLinks. Het gaat hier om lastige discussie, die draait om de vraag of 
de Cuneraschool, inclusief een kindcentrum (IKC) kan blijven op de 
huidige locatie aan de Vondelstraat, dan wel moet verhuizen naar de 
Winklerlaan. In tegenstelling tot wat uw verslaggeefster schrijft is Groen-
Links geen voorstander van een IKC in het Stinzenbos aan de Winklerlaan. 
Daarvoor zou namelijk een groot aantal bomen gekapt moeten worden. 
Ook zou er dan een nieuwe toegangsweg voor auto’s moeten komen.

Met de klimaatproblemen in het achterhoofd wil GroenLinks anno 2023 
geen nieuwe weg aanleggen en daarvoor bomen kappen, alleen maar 
omdat een kleine groep ouders hun kroost met de auto voor de school 
wil afzetten. GroenLinks pleitte in de commissievergadering dan ook voor 
een ander idee, namelijk behoud van de Cuneraschool op de huidige 
locatie. Het Actiecomité Cunera Bakkum is van mening dat de nieuwe 
Cuneraschool niet op de huidige locatie aan de Vondelstraat past. Maar is 
dat werkelijk ook zo? Uit een verkennende studie van architectenbureau 
Heren5 blijkt nu juist dat de nieuwbouw van de Cuneraschool wel past op 
de huidige locatie. Twijfel is er of de gymzaal er nog bij kan of dat deze 
wellicht beter gebouwd kan worden bij het sportterrein van Wouterland. 
Ook een schoolplein voor circa 300 kinderen gaat krap worden.

Reden voor de GroenLinks fractie om eens wat beter de situatie ter plekke 
te bekijken en met een fris idee te komen. Ter hoogte van de school 
toveren we de Vondelstraat om tot een schoolplein. Het levert niet alleen 
extra ruimte op, ook wordt de verkeerssituatie voor kinderen aanmerke-
lijk veiliger. Geen langsrijdende auto’s meer tijdens de pauzes, geen 
gedoe meer met ouders die hun kroost met de auto tot voor de ingang 
willen brengen. Er blijft voldoende ruimte over voor een �etspad. Uit 
landelijke cijfers blijkt keer op keer dat ongelukken tussen �etsers en 
kinderen tot aanmerkelijk minder letsel leiden dan ongelukken tussen 
auto’s en kinderen. Al met al wordt de veiligheid voor kinderen dus groter 
en past de nieuwbouw van de Cuneraschool – inclusief gymzaal en 
schoolplein – prima op het huidige terrein. Dus inderdaad, in het belang 
van de veiligheid van de kinderen wil GroenLinks in dit geval graag de 
weg kwijt!

Gerard Brinkman

GroenLinks wil de weg juist kwijt

Apituley: ,,We vormen de Nijinksy-
jaren van de 20ste eeuw, met het 
muzikale uitgangspunt Le Sacre du 
Printemps van Stravinsky, met dans 

en muziek om naar de tijd van nu. 
Met rap, hiphop, rauwe punkteksten 
van Ko van den Bosch, geïnspireerd 
op de dagboeken van Nijinsky en de 

Esther Apituley & Scapino 
Ballet: De Sprong van Nijinsky
Castricum - Op donderdag 16 maart is in Theater Koningsduyn het 
dansant theaterconcert De Sprong van Nijinksy te zien, gebaseerd op het 
leven de legendarisch Oekraïense danser Vaslav Nijinksy. Scapino ballet-
danser Mischa van Leeuwen danst de hoofdrol in deze multidisciplinaire 
voorstelling, onder leiding van altvioliste Esther Apituley.

Dansant theaterconcert gebaseerd op het leven van de legendarische Oekraïense 
danser Vaslav Nijinsky. Foto: aangeleverd

opwindende funk en popritmes van 
componist Chiel Meijering.’’ In de 
voorstelling zien we de virtuoze 
danser Nijinksy die op jonge leeftijd 
schizofreen wordt en niet meer in het 
openbaar wil dansen. Vaslav trekt 
zich terug en leeft in zijn eigen 
wereld. Maar hij blijft dansen, in zijn 
eigen kamer, want zijn lichaam is het 
enige in het leven dat hem houvast 
geeft. Zijn vrouw Romola spoort hem 
aan om toch nog één keer te dansen, 
voor publiek.

Deze multidisciplinaire voorstelling 
De Sprong van Nijinsky is niet alleen 
een voorstelling over een danser met 
een ongekend talent, maar ook een 
pleidooi voor het loslaten van de 
werkelijkheid, en durven te zweven 
in een andere wereld, waarin er geen 
onderscheid is tussen fantasie en 
werkelijkheid. De cast bestaat uit een 
indrukwekkende groep multita-
lenten; Mischa van Leeuwen (danser 
Scapino Ballet); Victor Lange (acteur, 
muzikant, speelde in Beethoven Lost 
in Silence); Gary “Duimelot” Graven-
beek (danser, vocalist, acteur); Paul 
Medeiros (eerste violist) en artistiek 
leider Esther Apituley (altviolist, spel).
Deze try-out-voorstelling begint om 
20.00 uur en kaarten zijn via www.
geesterhage.nl te bestellen.





  Kies maar!

15 maart 2023 Provinciale Statenverkiezingen

noord-holland.nl/verkiezingen

Nieuwe weg
of meer OV?

De 67-jarige Castricummer, in het dagelijks 
leven werktuigbouwkundig ingenieur en 
marine-geoloog, voert samen met René 
Hoogland, woonachtig op het eiland De 
Woude in het Alkmaardermeer, de lijst aan. 
Hoogland, interim manager in het bedrijfs-
leven en voorzitter van de Noord-Hollandse 
Bond van Binnenvissers: ,,Hoe staat het met 
ons drinkwater? Het water dat door onze 
rivieren en polders stroomt, de zee, het 
IJssel-, Alkmaarder en Uitgeestermeer? Wat 
weten we hier eigenlijk van? Praten helpt, 
weten we bij De VrijeLijst. Het gesprek 
aangaan om met elkaar praktische oplos-
singen te bedenken voor ingewikkelde 
vraagstukken.’’

De VrijeLijst is klaar voor het bestuur van de 
waterschappen. ,,Afspraken maken in plaats 
van het probleem over de schutting gooien 
als het even te ingewikkeld wordt. Geen 
onzin verkopen wanneer dat beter in je eigen 
straatje past. Gewoon eerlijk zijn, weten waar 
je het over hebt en de oplossing die je voor 
ogen hebt ook in begrijpelijke taal uitleggen. 
Verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken. 
Zeggen wie de rekening betaalt, en hoe hoog 
die rekening is. Stem 15 maart op De Vrije-

Lijst, lijst 11. Namens U.’’ Cok van Bergen 
Henegouw (Castricum, lijsttrekker) en René 
Hoogland (eiland De Woude).

De VrijeLijst: namens u
De vervuiler betaalt. Brede welvaart voor ons allemaal. Dat is de politiek die De VrijeLijst 
volgt. ,,Want dan kun je voor de boeren zijn, en voor de natuur. Voor schoon water en 
voor lage lasten. Voor een veilige kustbescherming, en voor toerisme. Voor een open 
landschap, en voor economie. Dat bepleit De VrijeLijst al 18 jaar in de lokale politiek, dat 
gaan we ook doen in de Waterschappen’’, zegt Cok van Bergen Henegouw, lijstaan-
voerder voor De VrijeLijst bij de Waterschapsverkiezingen in Noord-Holland-Noord.

De VrijeLijst neemt deel aan de 
waterschapsverkiezingen. Foto: aangeleverd

Tot nu toe waren de lokale partijen niet verte-
genwoordigd in de provincie. Doorgaans 
hebben de landelijke partijen het daar voor het 
zeggen. Mariska Tauber is raadslid voor Lokaal 
Vitaal, de grootste partij in de raad van 
Castricum. Afgelopen jaar heeft zij zich daar-
naast aangesloten bij OP-NH om als lokale 
partij ook mee te kunnen spreken in de 
provincie. ,,Waar je voorheen tegen een muur 

opliep, kun je misschien nu toch een geluid 
laten horen. Doe je dat niet, dan blijf je afhan-
kelijk van de landelijke partijen. Bij OP-NH 
begint de piramide onderop, vanuit de inwo-
ners via de lokale partijen. Zij zijn onze oren en 
ogen, lokaal en in de provincie.’’ OP-NH is lijst 19 
bij de verkiezingen en Mariska Tauber staat op 
plek 5.

Provinciaal met de kracht van lokaal
Castricum - Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen heeft bijna veertig procent van de 
stemmers lokaal gestemd. Daarmee is een duidelijke boodschap afgegeven. Daarom 
hebben lokale partijen in Noord-Holland zich verenigd in de Onafhankelijke Politiek Noord-
Holland (OP-NH).

Stem 15maart op DeVrijeLijst
Waterschapsverkiezingen

Bredewelvaart voor ons allemaal

"De vervuiler
betaalt"

www.devrijelijst.nl

Stem 15maart op DeVrijeLijst
Waterschapsverkiezingen

Bredewelvaart voor ons allemaal

"De vervuiler
betaalt"

www.devrijelijst.nl

Stem 15maart op DeVrijeLijst
Waterschapsverkiezingen

Bredewelvaart voor ons allemaal

"De vervuiler
betaalt"

www.devrijelijst.nl

Stem 15maart op DeVrijeLijst
Waterschapsverkiezingen

Bredewelvaart voor ons allemaal

"De vervuiler
betaalt"

www.devrijelijst.nl

Stem 15maart op DeVrijeLijst
Waterschapsverkiezingen

Bredewelvaart voor ons allemaal

"De vervuiler
betaalt"

www.devrijelijst.nl

Stem 15maart op DeVrijeLijst
Waterschapsverkiezingen

Bredewelvaart voor ons allemaal

"De vervuiler
betaalt"

www.devrijelijst.nl

Stem 15maart op DeVrijeLijst
Waterschapsverkiezingen

Bredewelvaart voor ons allemaal

"De vervuiler
betaalt"

www.devrijelijst.nl



Proviciale staten- en 
waterschapsverkiezingen

De delegatie van GroenLinks en Water Natuurlijk op de weekmarkt. 
Foto: aangeleverd

Het CDA Noord-Holland is teleurgesteld over het Masterplan 
Wonen, dat onlangs is verschenen. Volgens Statenlid Wilma 
van Andel (woordvoerder wonen) gaat het plan gaat niet in 
op de belangrijkste tool die de provincie in handen heeft: 
letter-lijk ruimte bieden aan woningbouw. Ze reageert: ,,In het 
masterplan staan kostbare maatregelen die het doel hebben 
een woning betaalbaar te maken. Het CDA vraagt zich af of 
het verstandig is veel belastinggeld in een beperkt aantal 
woningen te stoppen. Het verstoort de markt, leidt tot oneer-
lijke concurrentie en daarbij: de provincie heeft dit geld nu 
helemaal niet. Het zou leiden tot een gigantische verhoging 
van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Het CDA is 
daar tegen.’’

Voor het CDA is het tegengaan van de woningnood een van 
de belangrijkste speerpunten in de provincie. Het CDA wil dan 
ook een open houding hebben over de maatregelen in het 
Masterplan Wonen, maar wil geen geld over de balk smijten 

CDA Noord-Holland: ,,Doe iets aan woningnood, 
maar niet met bakken geld die we niet hebben’’

Men stelt verder: ,,Het moet 
maar eens afgelopen zijn met 
al die uitwassen van het neoli-
beralisme. Met de genadeloze 
marktwerking. Met de ratrace 
ten koste van de zwakkeren. 
Met de economie boven de 
mensen plaatsen. Het gaat om 
de menselijke maat! Kies met 

je hart - Kies rood - Kies PvdA!’’ 
Op noordholland.pvda.nl is 
het verkiezingsprogramma 
van de partij te vinden. Onder 
de menukeuze ‘Ons verkie-
zingsprogramma’ staat zowel 
het volledige programma als 
een samenvatting.

Kies met je hart - 
Kies rood - Kies PvdA
Regio - De komende jaren staan we voor grote uitdagingen. 
De PvdA zegt: ,,Wij kiezen met ons hart. Wij kiezen voor soli-
dariteit. Solidariteit is niet herverdelen als het fout gaat, 
maar voorkomen dat het fout gaat. Solidariteit is investeren 
in mensen.’’

Er was veel animo onder de bezoekers, die in 
gesprek gingen met kandidaat-Statenleden 
Paul Laport en Paul de Graaf van GroenLinks 
Noord-Holland en met waterschapbestuurder 
Saskia Borgers en Lydia Snuif van Water Natuur-
lijk. Van de Castricumse gemeenteraad waren 
Gerard Brinkman en commissielid Frits Puhl 
aanwezig.

Veel mensen stelden vragen over het werk van 
de provincie en het waterschap. De water-
schapspartijen zijn minder bekend dan de 
gewone politieke partijen. In de gesprekken 

merkten de bezoekers dat GroenLinks en Water 
Natuurlijk veel ideeën en idealen gemeen-
schappelijk hebben, handig voor kiezers die op 
15 maart beide stempassen willen gebruiken. 
GroenLinks vindt contact tussen politiek en 
inwoners belangrijk. Voor wie de kans gemist 
heeft om in gesprek te gaan: komende vrijdag 
staat GroenLinks weer op de markt van 11.00 
tot 12.00 uur. Dan met Statenlid Ruchama 
Bwefar, raadslid Marieke Kooter, Frits Puhl, en 
Saskia Borgers en Lydia Snuif van Water 
Natuurlijk.

Speciale edities van ‘Spreek je raadslid’
Castricum - Marktbezoekers zagen afgelopen vrijdag acht enthousiaste mensen in groene 
jasjes ter hoogte van het Bakkerspleintje. GroenLinks Castricum organiseerde een bijzon-
dere editie van ‘Spreek je raadslid’. Dit maandelijkse spreekuur op de markt stond in het 
teken van de verkiezingen op 15 maart: die voor Provinciale Staten en voor het bestuur van 
het waterschap.

voor maatregelen die achteraf toch niet blijken te werken. 
Daarom heeft de partij gevraagd om een inhoudelijke consul-
tatie over het plan, zodat bij de onderhandelingen voor een 
nieuwe coalitie echte keuzes gemaakt kunnen worden en vaart 
gemaakt kan worden met de broodnodige woningbouw. ,,Om 
deze echte keuzes te maken is duidelijkheid nodig of de plannen 
uit het Masterplan Wonen echt kunnen en echt werken.’’
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Door Willem Koot, Voetbalvereniging 
Limmen

De eerste twintig minuten was het 
aftasten geblazen en kreeg Hollandia 
de beste kans. Een slippertje van 

Bram Bongers bracht de bal bij hun 
linksbuiten, die alleen voor doel vlak 
naast tikte. Ook een prima kans voor 
Limmen: Miettinen kreeg de bal 
terug van de keeper, maar schoot 
vlak naast. Na de rust toch een iets 

Spektakel in laatste tien 
minuten bij Hollandia T-Limmen
Limmen - Vorige week won Voetbalvereniging Limmen nog een oefen-
potje tegen zaterdagclub Foresters met 3-2 zonder de vakantiegangers 
en licht geblesseerden maar met een paar spelers van onder 19 en onder 
17. Nu reisde de club met weer een ander elftal af naar Tuitjenhorn voor 
het duel tegen Hollandia T.

beter Limmen. Boris de Boer kreeg 
de bal van een tegenstander en tikte 
over de keeper de bal achter de lijn. 
Scheidsrechter Wals keurde het doel-
punt af wegens hands. Tien minuten 
na de rust een mooi schot van Miet-
tinen, dat keurig werd gestopt door 
de keeper. Dat was het laatste 
wapenfeit van Mika: hij werd gewis-
seld voor junior Jeroen de Groot.

Nog geen minuut later kwam 
Hollandia met een man minder te 
spelen, omdat hun nummer 10 met 
gestrekt been gevaarlijk inkwam. Een 
machteloos Limmen kon geen vuist 
meer maken en werd het steeds 
duidelijker dat de zieke Stan Donker 
node werd gemist. Ook Boris de Boer 
werd gewisseld voor Wester Kuijpers 
om nog meer druk te zetten op de 
achterhoede van Hollandia, dat alles 
weg roeide. Van voetbal was allang 
geen sprake meer bij beide teams. Bij 
een uitval van Hollandia T moest de 
tegenvallende Bram Bongers aan de 
noodrem trekken. De toegekende 
strafschop kwam, getoucheerd door 
keeper Glorie, via de paal het veld 
weer in.

Zo bleef Limmen een nederlaag 
bespaard. Aan de andere kant had 
Limmen wellicht een strafschop 
verdiend. De scheidsrechter zag het 
als een schwalbe en Kalu van der 
Steen mocht met zijn tweede gele 
kaart inrukken. Hollandia T ging met 
negen man verder, omdat ook hun 
ingevallen spits binnen vijf minuten 
twee keer geel kreeg. 
Zo bleef het 0-0 en lopen Koedijk en 
Meervogels weer twee punten in. 
Volgende week thuis tegen Meervo-
gels, maar dan moet er wel uit een 
ander vaatje getapt moeten worden. 
Wij zijn er!

Door Nico Adrichem, Meervogels ‘31

Dan Meervogels ’31 1: al na vijf 
minuten was wel duidelijk dat men 
van Hugo Boys niet veel te duchten 
zou hebben, maar na veertig 
minuten en luttele kansen was de 
stand nog steeds 0-0 en zat Meervo-
gels op een niveau wat dat van de 
tegenstander niet veel ontsteeg. Dit 
tot afgrijzen van de supporters, die 
de laatste twee thuiswedstrijden een 
gretig en soepel combinerend Meer-
vogels hadden gezien. Gelukkig 
kopte middenvelder Boy Schrier vlak 
voor rust één van de vele corners via 
de paal in en kon in ieder geval de 
1-0-ruststand gekoesterd worden.

Na rust de hoop op meer amuse-
ment, maar het kwam maar niet los. 
Het sympathieke Hugo Boys kon 
gewoon niet veel meer en Meervo-
gels ging mee in het spel en frus-
treerde zowel zichzelf als de 
aanhang. Pas in de zeventigste 
minuut was een goed lopende 
aanval te bewonderen en Lex Broer-
tjes wist de bevrijdende 2-0 in de 
touwen te trappen. Daarna nog wel 
kansen op meer, maar de o�day van 
onze geelzwarte favorieten was al 
een feit en het werd ook niet meer 

omgekeerd. A�jn, de drie punten 
waren binnen en het goede nieuws 
kwam vooral uit een andere hoek: 
Hollandia T wist koploper Limmen 2 
punten afhandig te maken en de 
competitie lijkt daarmee weer aan 
spanning te winnen.
Zeevogels en Koedijk wonnen 
beiden met 3-2 en hijgen Meervogels 
in de tweede periode in de nek met 
één punt achterstand. En dan 
volgende week….

De laatste wedstrijd voor periode 2 
en dan dit a�che:
11.00 uur: Limmen 2 - Meervogels ’31 
2: Limmen 2 in opmars om degra-
datie te voorkomen en Meervogels 2 
probeert de koppositie te 
consolideren.
14.00 uur: Limmen 1 - Meervogels’31 
1: de voorheen ongenaakbare 
koploper ontmoet runner-up Meer-
vogels, de messen zijn geslepen….

Dat dit een topweekend kan worden 
voor één van beide clubs mag duide-
lijk zijn en dat het na a�oop gezellig 
mag zijn is een zekerheid. Komt allen 
naar deze derby’s der derby’s en 
ontmoet elkaar weer voor, tijdens en 
na de wedstrijden op Dampegheest. 
Tot dan!

Meervogels ’31: ‘slechte’ zondag 
werd toch een ‘goede’
Akersloot - Meervogels ’31 2 speelde met veel invallers (dank aan O19) 
zeker geen beste partij in het verre Wervershoof tegen VVW 2, maar 
behaalde in de ‘dying seconds’ toch een 3-4-overwinning en pakte 
daarmee de koppositie weer terug in de reserve-1e klasse. Het matige 
spel ten spijt, toch wel lekker.

Door PR-commissie FC Castricum

Dat was niet nodig geweest. In vijf 
minuten tijd kregen Joris Peijs en 
Elario Zweet (2x) de kans van hun 
leven. Wat in jaren de gewoonste 
zaak van de wereld was, is voor de 
spitsen van FC Castricum dit seizoen 
een kwestie van geduld. 
De laatste vijf minuten bijvoorbeeld 
kreeg FCC vijf opgelegde kansen. 
Drie in het zijnet, één voorlangs, één 

gered door keeper Lars Beukers. 
Score: Beverwijk, één opgelegde 
kans, FC Castricum: acht opgelegde 
kansen. Uitslag: 0-0. 
Het laag geklasseerde OFC wordt de 
volgende tegenstander van FC 
Castricum. 
Koploper Always Forward boekte 
tegen OFC een tienklapper. Zo ver 
hoeft FCC niet te gaan, maar met 
minder dan drie punten wordt het 
een moeilijk verhaal.

Pijnlijke remise FC Castricum
Castricum - De één verborg zijn hoofd tussen zijn benen, de ander strom-
pelde hoofdschuddend naar de kleedkamers. Ruim negentig minuten 
lang was de schiettent geopend, maar kon FC Castricum de roos niet 
raken. Zodoende eindigde de regiotopper tegen Beverwijk in een gelijk-
spel en bleef de voorsprong in het algemeen klassement op vier punten 
steken.

Thom Heling is zijn tegenstander de baas, Weber kijkt toe. Foto: Sandy Klaver

LIMMEN -  MEERVOGELS

Pupil van de week: OWEN GROOT SPELER LIMMEN JO10-3
Balsponsors:  Autoschadespecialist Zonneveld b.v.

Kerssens Luchtbehandeling

ZONDAG 12 MAART
Aanvang 14.00 uur

Jacco de Jong probeert voorbij zijn tegenstander te komen. Foto: Harm Bongers

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Castricum - Op de ranglijst stonden 
beide ploegen op gelijke hoogte met 
ieder 24 punten uit 15 duels. Het 
uitduel in de bollenstreek eindigde 
ook al gelijk: 3-3. Maar statistisch 
gezien zou Vitesse thuis de punten 
moeten pakken. Want Hillegom pres-
teerde deze competitie uit een stuk 
minder dan op eigen terrein. Van de 
acht uitduels werden er drie 
gewonnen en daarin wisten ze tien 
keer te scoren. De andere vijf uitwed-
strijden gingen alle verloren, waarin 
ze slechts twee van de twaalf 
uitgoals maakten. Bij Vitesse daaren-
tegen zijn die verhoudingen meer 
�fty�fty. Dit keer kwamen die statis-

tieken redelijk uit: Vitesse pakte 
inderdaad de drie punten, alhoewel 
het ging allemaal toch wat moei-
zamer ging dan de 3-0-uitslag doet 
vermoeden.

Vooral voor rust was het duel heel 
rommelig van beide kanten met over 
en weer ook veel balverlies. Vitesse 
trad aan zonder de geschorste Ron 
Sche�er terwijl de net van griep 
herstelde Joey van Esveld onopval-
lend in de spits speelde en dus op 
het middenveld node gemist werd. 
Niet zo verwonderlijk dat de thuis-
ploeg net als Hillegom veelvuldig de 
lange bal naar voren hanteerde. De 
beide verdedigingen kwamen echter 
niet of nauwelijks in de problemen, 

Vitesse neemt in tien minuten 
afstand van Hillegom: 3-0

Ondanks een weekje wintersport en dus geen training stond Milo Cremers 
zondagmiddag toch in de basis. Foto: aangeleverd

zodat de 0-0-ruststand niet meer dan 
logisch was. De eerste tien minuten 
na rust was hetzelfde spelbeeld te 
zien. Maar toen begon de sterke 
periode van Vitesse. Eerst wist Milo 
Cremers een verre ingooi vanaf links 
door te koppen naar de vrij voor doel 
staande Luuk ten Broek, die de bal 
voor het intikken had: 1-0. Niet veel 
later werd Rik Beentjes vrij voor de 
keeper gezet maar die manoeu-
vreerde zichzelf met een passeerbe-
weging naar links in een onmogelijke 
hoek.

Dat was slechts uitstel, want in de 
59e minuut won Max Lodewijks een 
duel met een van de centrale verde-
digers en kwam op links meteen vrij 
voor doel. Hij bedacht zich geen 
moment en knalde de bal direct hard 
en hoog in de touwen: 2-0. En zes 
minuten later was het de in de rust 
ingevallen Robbie Baltus die na een 
aanval over links van dichtbij de 3-0 
binnenschoot. Daarmee werd de 
partij eigenlijk ook meteen in het slot 
gegooid. Want Vitesse vond het 
kennelijk welletjes en Hillegom kon 
ook daarna nauwelijks gevaarlijk 
worden. Dus viel er in de resterende 
tijd net zoals in de hele eerste helft 
niet zoveel meer te genieten voor de 
toeschouwers. Het laatste vermel-
denswaardige wapenfeit was nog 
een hard afstandsschot van de 
bezoekers vlak voor tijd, maar keeper 
Tom Laan stond geen tegentre�er 
toe. Alles bij elkaar dus een nuttige 
overwinning voor Vitesse, mede 
gezien het zware programma in de 
komende weken tegen de huidige 
top-5. Te beginnen volgende week 
uit naar koploper HBC in Heemstede.
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AGENDA

DONDERDAG 9 MAART
Freerunnen door Team Sportservice 
Kennemerland voor kinderen van de 
basisscholen in Castricum en Heems-
kerk om 10.00 uur (groep 3 t/m 5) en 
11.15 uur (groep 6 t/m 8) in de 
sporthal aan De Velst in Heemskerk. 
Aanmelden via www.noordhol-
landactief.nl, er is een wachtlijst.

VRIJDAG 10 MAART
Spreekuur door GroenLinks van 
11.00 tot 12.00 uur op de weekmarkt 
ter hoogte van het Bakkerspleintje in 
Castricum met Statenlid Ruchama 
Bwefar, waterschapbestuurder 
Saskia Borgers, Lydia Snuif van 
WaterNatuurlijk, raadslid Marieke 
Groenewold en commissielid Frits 
Puhl.

Inloopspreekuur over het levenstes-
tament door erfrechtdeskundige 
Ellen Joan Padt van 12.00 tot 16.00 
uur in ontmoetingscentrum De Stut 
aan de Maasstraat 3 in Heemskerk. 
Uitleg in begrijpelijke taal. Info via 
www.testamentenerfecht.nl of bel 
085 4000900.

De Messiah van Händel door het 
Orkest van de Achttiende Eeuw en 
de studenten van de oude muziekaf-
deling van het Koninklijk Conserva-
torium Den Haag om 20.15 uur in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Kaarten à 
27,50 euro via ww.cultuurkoepel-
heiloo.nl en aan de deur. Foto: Alex 
Schröder

ZATERDAG 11 MAART
Vrijwilligersactie NL Doet op diverse 
locaties in het hele land. Locaties en 
overige info op www.nldoet.nl.
Aanmelden via creacafe1901@gmail.
com.

Open les ‘Dans vanuit je hart’ voor 
(groot)ouder en kind 2-4 jaar om 
09.00 uur en 4-8 jaar om 10.00 uur in 
de sporthal aan De Bloemen 71 in 
Castricum. Aanmelden bij Margreet 
(rozequarts@hotmail.com). Info op 
www.margreetrodenburg.nl/dans. 
Foto: Ria Nagel

Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur 
in de bibliotheek aan de Geester-
duinweg 1 in Castricum. Samen met 
de vrijwilligers je kapotte spullen 
repareren. Tevens energieadviezen 
van CALorie Castricum. Toegang 
gratis. Info op www.transitiecas-
tricum.nl.

Muziekvoorstelling De Navertellers 
door Eddy Wahr en Terts Brinkhof 
om 20.00 uur in Theater Konings-
duyn aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Kaarten info via www.
geesterhage.nl. Foto: Jean van 
Lingen

ZONDAG 12 MAART
Muziekvoorstelling The Front Porch 
Tour door Niki Jacobs, Ivo Bernard en 
Ro Krauss om 15.15 uur in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Kaarten à 
22,50 euro via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en aan de deur. Foto: Anne 
van Zantwijk

DINSDAG 12 MAART
Optreden zangeressen Cindy Slop en 
Edith Korsse  om 15.00 en 16.00 uur 
in Open Atelier Marina & Sabrina aan 
de Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum. Toegang gratis, vrijwillige 
bijdrage voor de muziek wordt 
gewaardeerd. Foto: aangeleverd

Optreden band ‘Groeisaam’ om 15.00 
uur bij restaurant De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum. Toegang gratis. Info op 
www.deoudekeuken.net. Foto: 
aangeleverd

MAANDAG 13 MAART
Inloopavond over een nieuwe 
bestemming voor de locatie Mara-
nathakerk van 18.30 tot 20.00 uur in 
het gemeentehuis aan het Raadhuis-

plein 1 in Castricum. Info op www.
ikdenkmeeovercastricum.nl onder 
het kopje Maranathakerk.

DINSDAG 14 MAART
Interview met schrijfster Sacha Bron-
wasser om 20.00 uur bij boekhandel 
Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum. Toegang 
gratis. Foto: © Bert Wisse (2023)

EXPOSITIES
Marion de Jonge exposeert tot en 
met 15 maart tekeningen van Rien 
Poortvliet en winterfoto’s bij 
kapsalon Jeunesse aan het Kooiplein 
24a in Castricum. Beeldhouwer 
Maarten Geerdes exposeert ‘De 
IJskoningin’.

Hetty Spaanderman-Sonnemans uit 
Uitgeest exposeert tot eind maart 
haar schilderijen in de Tuin van Kapi-
tein Rommel schuin tegenover het 
NS-station van Castricum. De tuin is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur. 
Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

In restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 in Bakkum zijn 
tot en met 3 april schilderijen, etsen 
en foto’s uit de ‘schatkamer’ van Dijk 
en Duin te zien. De expositie is dage-
lijks tussen 09.00 en 17.00 uur te 
bezoeken.

De expositie ‘Castricum Spoort’ van 
Oud-Castricum over de geschiedenis 
van de Castricumse spoorlijn is tot 
en met april 2023 te bezichtigen in 
gebouw De Duynkant aan de 
Geversweg 1b in Castricum. 
Geopend elke eerste en derde 
zondag van de maand tussen 13.30 
en 16.00 uur. Toegang 1 euro (gratis 
voor leden).

Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk aan 
de Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum is elke vrijdag van 13.00 tot 
18.00 uur geopend voor publiek. 
Tevens elk tweede weekeinde van de 
maand geopend op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 18.00 uur.

De expositie ‘Kruisweg’ van kunste-
naar Philip Hans Franses over het 
lijdensverhaal van Jezus is tot en met 
9 april te zien in de dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum. 
Geopend op donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur, vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en op zondag na de 
viering.

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

Deze week in de nieuwsbrief:
Restauratiewerk Müller-orgel
dorpskerk Castricum voltooid

Castricum - Een paar weken geleden 
liet een foto in deze krant zien dat er 
nog hard werd gewerkt aan het 
afgraven van grond in het nieuwe 
natuurgebied van PWN aan de 
Beverwijkerstraatweg. 
Inmiddels zijn die werkzaamheden 
gereed en is goed zichtbaar hoe het 
gebied er straks uit komt te zien. De 
bestaande poel is vergroot en daar-

omheen is een pad aangelegd dat 
wordt afgeschermd door boom-
stammen en aansluit bij het voetpad 
Onderlangs dat voor de Papenberg 
begint. 
Het wachten is nu op de aanplant en 
groei van bloemen, gras en planten, 
zodat Castricum weer een stukje 
prachtige natuur rijker is. Tekst en 
foto: Hans Boot

Natuurgebied krijgt steeds 
meer vorm

Natuurgebied Beverwijkerstraatweg

Speciale gast is de heer Salif Sodré, 
de coördinator van de projecten van 
WOL en haar partnerorganisatie DSF 
in Burkina Faso. 
De heer Sodré zal vertellen over het 
verloop van de projecten en de 
actuele situatie van onveiligheid in 
Burkina Faso. Hij legt uit hoe de 
mensen onder deze omstandig-
heden leven en hoe de projecten van 
WOL en DSF een bijdrage leveren 
aan het bevorderen van de ontwikke-
ling in deze moeilijke situatie. 
En natuurlijk wordt zijn verhaal verle-
vendigd met een mooie fotopresen-
tatie. De toegang is gratis, maar een 
donatie voor de projecten in Burkina 
Faso is van harte welkom! 
Ook is er mooie kunstnijverheid uit 
Burkina Faso te verkrijgen. 
De opbrengst is bestemd voor de 
projecten. Kijk op www.stichtingwol.
com voor meer informatie. 

Wilt u twee keer per jaar de nieuws-
brief van Stichting WOL ontvangen? 
Stuur dan een mailtje naar yvonnezo-
merdijk@quicknet.nl om aan te 
melden. Donaties zijn welkom op 
NL18 RABO 0336 4265 77 of scan de 
QR-code bij dit artikel.

Informatieve avond met gast uit 
Burkina Faso bij Corneliuskerk
Limmen - Op dinsdag 14 maart houdt Stichting Werkgroep Ontwikke-
lingssamenwerking Limmen (Stichting WOL voor onderwijs in Burkina 
Faso) een informatieve avond voor donateurs en andere belangstel-
lenden in de ontmoetingsruimte van de Corneliuskerk aan de Dusseldor-
perweg 74. De avond begint om 20.15 uur.

Rechtstreeks doneren aan Stichting 
WOL via deze QR-code. Afbeelding: 
aangeleverd

Een schoolkantine in Burkina Faso. Foto: Stichting WOL






