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Uitnodiging raadsvergadering 
23 maart a.s.
College Castricum presenteert plannen 
nieuw zwembad Noord-End
Op 23 maart a.s. wordt tijdens de raadsinformatieavond in het gemeen-
tehuis van Castricum een presentatie gegeven over een mogelijke nieuwe 
zwembad locatie Noord-End. Iedereen is van harte welkom deze presen-
tatie bij te wonen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur 
(inclusief pauze).

U kunt ook via de website www.castricum.nl online de presentatie volgen.

Veel interesse in nieuwe 
bestemming Maranathakerk

Veel vragen voor de projectleiders stedenbouw en verkeer. Foto: Hans Boot

Castricum - Vorige week maandagavond hield de gemeente een informa-
tieavond over de nieuwe bestemming van de locatie waar nu de Maranat-
hakerk staat. Ondanks dat inwoners daarvoor een enquête konden 
invullen, waren nog zo’n vijftig belangstellenden met vragen naar het 
gemeentehuis gekomen.

Door Hans Boot

Omdat de gemeente na het medio 
2024 leeg komen van de Maranatha-
kerk aan de Prins Hendrikstraat de 
mogelijkheden onderzoekt voor de 
bouw van woningen, een zorgprak-
tijk, bioscoop of combinatie daarvan 
op deze locatie, is een verkenning 
opgesteld op ikdenkmeeovercas-
tricum.nl. Via deze site kon tot 20 
maart een enquête worden ingevuld, 
waarvan volgens een woordvoerder 
van de gemeente circa zeshonderd 

inwoners gebruik hadden gemaakt. 
Daaraan werd toegevoegd dat de 
gemeente na deze datum nog drie 
weken nodig heeft om de uitslag 
bekend te maken.

Buurtcomité
Op de inloopavond bleek dat de 
belangen van de bezoekers sterk 
uiteen liepen. Zo pleitten Jos Verkleij 
en Jan Buijsman voor een bioscoop 
op deze plek, zoals zij verwoordden: 
,,Wij hechten veel waarde aan het 
behoud van de bioscoop in ons dorp, 

omdat deze een belangrijke rol 
vervult in de culturele belangstelling 
van de bewoners. Dat blijkt met 
name uit het gegeven dat de gemid-
delde jaarbezetting minimaal over-
eenkomt met het landelijk gemid-
delde. Voorts zijn wij, het bestuur van 
CineCast, Corso heel erkentelijk dat 
we al jaren onze � lms voor zo’n vijf-
honderd abonnees daar kunnen 
vertonen. Een bioscoop met drie 
zalen in combinatie met woning-
bouw lijkt ons een prima bestem-
ming voor deze plek. Die ligt namelijk 
centraal en een bioscoop vraagt geen 
extra parkeerplaatsen, omdat 
parkeren op De Brink mogelijk is.’’

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - De verkiezingsuitslag 
in de gemeente liet even op zich 
wachten, maar ook in Castricum 
werd het vaakst werd gekozen 
voor de Boer Burger Beweging 
(BBB). Een nipte overwinning: de 
partij kreeg 19 stemmen meer dan 
de VVD. GroenLinks werd derde 
met 2.262 stemmen.

Het opkomstpercentage in de 
gemeente lag deze verkiezingen op 

70 procent. Hoewel de VVD landelijk 
kiezers heeft verloren, blijft de partij 
in Castricum stabiel. De grootste 
verliezer in de gemeente is Forum 
voor Democratie. Deze partij stond in 
2019 nog op de tweede plek met 
2.756 stemmen, tegenover 689 
tijdens deze Provinciale Statenverkie-
zingen. Nieuwkomer JA21 deed het 
ook niet slecht: deze partij scoorde 
met 1.189 stemmen beter dan het 
CDA (1.110).

BBB kwam in alle twaalf provincies 
als winnaar uit de bus. De partij wist 
17 zetels in de senaat te veroveren. 

Ook bij de waterschapsverkiezingen 
deed BBB het goed: de partij komt in 
het bestuur van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier met 
zes zetels. Waterplatform Groen, 
Water & Land, in de afgelopen vier 
jaar met zeven zetels de grootste 
fractie, werd tweede met vijf zetels.

Provinciale Statenverkiezingen: 
BBB ook in Castricum de grootste
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DONDERDAG 23 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 24 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 bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

ZATERDAG 25 MAART
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur Meditatieve viering 
met zanggroep, voorgangers J. 
Olling en Pastor K. Kint.

ZONDAG 26 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur kapelaan Jaider met 
koor Cantare.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur ds. Rik 
Willemsen (5e zondag 40-dagen-
tijd) te volgen via Omroep 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl.

Evangeliegemeente Castricum 
(Nieuw Geesterhage, Geester-
duinweg 3), 10.00 uur Erna 
Luttik te volgen via www.egcas-
tricum.nl/go/livestream.

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot, 10.00 uur woord- en 
communieviering, voorganger J. 
Eekels m.m.v. Amivocalis.

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur woord- en communie-
viering met Liturgisch koor, 
voorganger Pastor M. Nagtegaal

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. F. J. van 
der Wind.

MAANDAG 27 MAART
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 28 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 
feestdagen Huisartsenpost 
Beverwijk (in het Rode Kruis 
Ziekenhuis), alleen volgens 
telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om uw 
BSN-nr, zorg dat u dit paraat 
heeft.

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 voor-
zien van naam, adres, telefoonnum-
mer 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 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Castricum - Op zaterdag 15 april 
vindt in de Vrije School aan de Dokter 
van Nieveltweg 20 een ruilbeurs voor 
kinderkleding plaats. Van 14.00 tot 
14.30 uur kan kleding ingeleverd 
worden, vanaf 15.00 uur kan hiervoor 
in ruil andere kleding uitgezocht 
worden. Mail naar coraschipma@
hotmail.com of anneliescbax@gmail.
com voor meer informatie.

Kinderkleding ruilen

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

Het buurtcomité, bestaande uit 
bewoners van de Prins Hendrikstraat, 
Koning Willemstraat en de Prinses 
Beatrixstraat, denkt daar volgens 
vertegenwoordiger Klaas Dekkers 
heel anders over: ,,We voeren al een 
paar jaar overleg met de gemeente 
sinds bekend werd dat de kerk 
verkocht zou worden en hebben zelfs 
een eigen plan ingediend. Ons 
comité is niet tegen sloop van de 
kerk, maar wel tegen een bioscoop. 
Die vraagt namelijk om blinde muren 

en dan krijg je een blokkendoos die 
niet bij de uitstraling van de locatie 
past. Ook is er voor een bioscoop 
onvoldoende ruimte voor parkeren 
en wij vrezen dat zo’n onderneming 
vroeg of laat wil uitbreiden of 
terrassen wil toevoegen. Ons plan 
voorziet in passende woningbouw 
voor bijvoorbeeld starters en seni-
oren, in combinatie met een zorgcen-
trum en zien dat als toegevoegde 
waarde voor de buurt.’’

Hoe nu verder?
De gemeente heeft een schema 

opgesteld, waarin de stappen van het 
proces worden genoemd. Dit houdt 
in dat na het bekend zijn van de 
resultaten van de participatie de rich-
ting wordt bepaald voor het nieuw-
bouwprogramma. Daarna vindt 
besluitvorming plaats over onder 
andere een ruimtelijk kader, gevolgd 
door een opdracht aan een architect 
en de voorbereiding van een 
bestemmingsplan. 
In het schema ontbreekt een plan-
ning, dus kennelijk durft het college 
daar nog geen uitspraken over te 
doen.

Buurtcomité wil geen bioscoop 
op locatie Maranathakerk

Castricum - Op zondag 2 en 16 april 
kun je meedoen met de workshop 
portret schilderen. Jij maakt een 
bijzondere achtergrond en zet 
daarop het portret. Wie jij wilt schil-
deren bepaal je zelf. Jij levert de foto 
aan die jij wilt gebruiken voor het 
schilderij en Mieke Rozing schetst 
deze voor jou alvast op het doek van 
40x80 centimeter. In deze workshop 
leer je hoe je spuitbussen kunt 

combineren met olieverf. Om de olie-
verf tussendoor te laten drogen werk 
je op twee zondagen van 09.30 tot 
13.00 uur in het Buurt- & Biljartcen-
trum Castricum aan de Van Speyk-
kade 61.
Van 28 augustus tot en met 1 
september organiseert Mieke een 
schildervakantie in Orvelte. Geheel 
verzorgd: eten, slapen, schilderen, 
alles is geregeld voor jou. Het is een 

midweek met museumbezoek, elke 
ochtend schilderen aan een opdracht 
en na de lunch ben je vrij om te schil-
deren in het atelier, te � etsen, te 
luieren of heerlijk het openluchtmu-
seum te bezoeken. Een oude boer-
derij, waarin het verblijf is, staat 
middenin dit museum. Kijk op www.
miekerozing.nl voor meer informatie, 
mail naar info@miekerozing.nl of bel 
06 10566887.

De WorkshopFabriek: portret 
schilderen en schildervakantie

Foto’s: aangeleverd

LEZERSPOST

In plaats van het alcoholslot kan men ook kiezen voor 
de volgende oplossing in Nederland: Letland neemt 
auto’s van dronken bestuurders in beslag en geeft ze 
cadeau aan Oekraïne. Bij herhaald dronken achter het 
stuur en veroordeeld door de rechter, waarbij dus reke-
ning is gehouden met persoonlijke omstandigheden 
etc. zodat de Raad van State en Hoge Raad hiermee 
akkoord kunnen gaan. Een harde aanpak, een keiharde 
methode? Als men partner, kinderen, familie en of 
vrienden verliest door een dronken, of gedrogeerde 
autobestuurder/-ster, waarbij vaak vele  levens 
verwoest worden, is dat veel en veel harder. Ervaring is 
nog steeds de meeste leermeester! Dus het kopiëren 
van deze Letlandse aanpak van een levensgroot 
probleem dient serieus overwogen te worden.
Bij veroordeling van dronkenschap van automobilisten 

dienen in de rechtbank ook de gastheer/gastvrouw/ 
kroegbaas betrokken te worden. Autosleutels innemen 
en taxi bestellen behoort tot de verantwoordelijkheid 
bij het constateren van niet capabel zijn om een auto te 
besturen. Een goede gastheer/kroegbaas neemt deze 
verantwoordelijkheid. Steeds meer wordt gelukkig en 
terecht door automobilisten gekozen voor de  “ 0,0” 
variant van de diverse merken, in verschillende smaken, 
volop beschikbaar. 

Het afkraken van Buckler destijds door Youp, met puur 
macho-gedoe in de kroeg mogelijk tot gevolg, is feite-
lijk te betreuren, en heeft de verschuiving naar ‘0,0’ m.i. 
enige jaren vertraagd.

Dirk Jansz. van Schwa� elaere

Minister overweegt herinvoering omstreden alcoholslot

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

Deze week in de nieuwsbrief:
Aantal discriminatieklachten

in regio blijft hoog
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woensdag 22 maart 2023

Gemeentenieuws

De Rijksweg Limmen is 
toe aan groot onderhoud. 
Daarvoor gaat de weg 
langere tijd op de schop: 
vanaf het tankstation bij de 
kruising met de Zeeweg 
Castricum tot aan de 
Nieuwelaan bij de gemeen-
tegrens Heiloo. Wij werken 
in vijf fases, elke keer een 
deel van de weg. Het totale 
project duurt naar ver-
wachting tot april 2024. 

Rijksweg Limmen gaat op 
de schop vanaf 27 maart

        
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 23 maart
Bij de raadsinformatieavond krijgt de gemeenteraad een presentatie of toelichting
over een of enkele onderwerpen. Als inwoner of betrokkene kunt u vragen stellen 
of opmerkingen maken. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.30  Presentatie ontwikkelingen zwembad Noord-End

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 20.45  Toelichting op werkzaamheden Stichting Welzijn Castricum

Raadsplein donderdag 30 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 griffi  e tot uiterlijk 17.00 uur op de dag van de vergadering. 
U kunt inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Staat er een * achter 
het onderwerp, dan is inspreken niet (meer) mogelijk.

Commissies Raadzaal
20.15 – 21.00  Vervolgbehandeling projectopdracht huisvesting Supreme 
 College*
21.15 – 22.30  Verordening leerlingenvervoer 2023

Commissies Trouwzaal
20.15 – 21.00  Bestemmingsplan Waterzijde 11 te Akersloot
21.15 – 22.00  Het toetsingskader ‘Andersoortig project met belangrijke 
 ruimtelijke betekenis’ bij delegatiebesluit Omgevingswet 
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: 
 • Aangepaste subsidieregeling energiebesparende maatregelen 
 • Ruimtelijk kader Dampegheest
 • Projectopdracht huisvesting Supreme College (onder 
    voorbehoud van commissiebehandeling)

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 griffi  e, tot uiterlijk 12.00 uur op donderdag. Het eerstvolgende spreekuur is op 
maandag 3 april 2023.

Contact met de griffi  e
Heeft u vragen over (de vergaderingen van) de gemeenteraad of wilt u zich aanmelden 
als inspreker? Hiervoor kunt u terecht bij de griffi  e. Dat kan per mail via 
raadsgriffi  e@castricum.nl of telefonisch via 088 909 7014 of 088 9097094.

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

Welkom bij de gemeenteraad

Woont u in Limmen?
- Houd rekening met extra reistijd als u met de auto reist. Er gelden omleidingsroutes. 
  En binnen Limmen is het autoverkeer anders geregeld.
- U kunt last krijgen van extra verkeer in uw buurt. 
- U kunt hinder hebben door de werkzaamheden voor de deur als u aan de Rijksweg  
  woont. 
De aannemer houdt regelmatig contact met u; scan de QR-code voor directe toegang tot 
de App met actuele informatie en contactgegevens.

Woont u in Heiloo, Castricum, Egmond of Uitgeest? 
Houd rekening met extra reistijd als u met de auto reist tussen Heiloo/Egmond en 
Castricum/Uitgeest. Er gelden omleidingsroutes: omrijden kan via de A9 (Alkmaar <-> 
Uitgeest) en via de N512 (Castricum - Egmond-Binnen - Alkmaar; Heereweg en Herenweg). 
Borden wijzen u de weg. 

N203

N203

N513

N512

N512

Vennewatersweg

Ge
es

te
rw

eg

Bo
ek

el
Kanaalweg

Ri
jk

sw
eg

Ke
nn

em
er

st
ra

at
w

eg

Hoeverweg

H
ee

re
w

eg

Pr
ov

in
ci

al
e 

w
eg

Be
ve

rw
ijk

er
st

ra
at

w
eg

Zeeweg

Heilooër Zeeweg

5

4

3

1

2

A9

Heilooër   Tolweg

Heiloo

Egmond a/d Hoef

Egmond-Binnen

Limmen

Uitgeest

Akersloot

Alkmaar

Castricum

Heemskerk

Werkzaamheden
Rijksweg Limmen

veel verkeershinder
(om en om regeling)

omleiding doorgaand verkeer

Uitvoering werkzaamheden
in 5 fases

Realisatie rotonde uitgeest
2e helft 20232e helft 2023

Blijf op de hoogte! 

27 maart: Onthulling monument
‘Het nooit vergeten kind’
Op begraafplaats Onderlangs wordt op maandag 27 maart een monument onthuld voor ‘Het 
nooit vergeten kind’. Het is een plek voor het herdenken van een overleden kindje dat geen 
eigen plekje (meer) heeft op de begraafplaats. 
Het monument heeft de gemeente laten maken; het bijzondere initiatief komt van een van onze 
inwoners. 

Burgemeester Mans onthult het monument op 27 maart. U bent daarbij van harte welkom: 

-  Vanaf 13.15 uur   ontvangst bij de aula
-  13.30 – 14.00 uur  onthulling monument door de burgemeester
-  Vanaf 14.00 uur         napraten met genodigden in de aula

Slijpwerkzaamheden aan het spoor 
tijdens de nacht van 7 op 8 april
Tussen 24.00 uur 06.00 wordt het spoor op het traject tussen Alkmaar en Uitgeest geslepen. 
Dit kan geluidsoverlast veroorzaken.



Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van: 
• De Boogaert in Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 23 maart 2023 
ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Verkeer en 
Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Inhoud
Het wijzigingsplan ‘Polderdijk 8a Castricum’ heeft betrekking op het vergroten van het 
bouwvlak ten behoeve van de realisatie van een nieuwe kapschuur ten behoeve van o.a. 
machineberging en legalisatie van bestaande longeercirkel en buitenrijbaan.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 23 maart 2023 t/m woensdag 3 mei 2023 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum. Tevens zijn 
de plannen te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plannaam ‘Wijzigingsplan 
Polderdijk 8a Castricum’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.WPL22Polderdijk8a-ON01. De officiële publicatie vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.
Tijdens bovengenoemde periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor een 
mondelinge zienswijze of vragen kan contact worden opgenomen met de heer K. Adema 
via tel. 14 0251 of per e-mail keesadema@debuch.nl. 

Ontwerp wijzigingsplan ‘Polderdijk 8a Castricum’ 

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws 

woensdag 22 maart 2023

Gemeentenieuws

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

Aantal: Boomsoort: Locatie: Reden:
4 platanen  Rijksweg 121 te Limmen  Reconstructie Rijksweg,  
   aanleg rotonde 

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

Aankondiging verwijderen bomen

Het aantal elektrische auto’s neemt 
steeds verder toe. De gemeente 
Castricum heeft daarom een plattegrond 
met een netwerk van laadpalen ontwik-
keld om zich voor te bereiden op de 
toekomst. Inwoners kunnen meekijken 
hoe dit netwerk eruit gaat zien op: 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl/
laadpaal.

De vraag naar elektrische laadpalen neemt 
snel toe. Om het netwerk van laadpalen sneller 
te kunnen uitbreiden, gaat de gemeente laad-
palen plaatsen volgens een vooraf gemaakte 
plattegrond. Wethouder Valentijn Brouwer 
legt uit: “Op dit moment plaatst de gemeente 
laadpalen op aanvraag. De locatie is dan 
afhankelijk van het adres van de aanvrager. Dit 
kan leiden tot een gebrek aan samenhang tus-
sen de locaties van afzonderlijke aanvragen. 
Door dit proactief op te pakken, kunnen we 
dat voorkomen. Zo zijn we sneller toekomst-
bestendig ingericht. Daarbij moet wel worden 
aangemerkt dat de problemen rond de netca-
paciteit en een tekort aan personeel en 

materialen voor de installatie evengoed tot 
vertraging kunnen leiden. Dat hebben we niet 
in de hand. Maar door ons goed voor te berei-
den, kunnen we wel al stappen maken.”

Toekomstbestendig netwerk
Met dit plan om vooraf locaties te bepalen, zijn 
er voldoende laadpaalplekken beschikbaar tot 
2025. Daarna volgt verdere uitbreiding. Een 
plattegrond is opgesteld op basis van verschil-
lende factoren. Er zijn voorwaarden waar een 
locatie aan moet voldoen. Daarnaast is een 
goede verdeling van laadpalen belangrijk. 
Verder speelt de ligging van het bestaande 
elektriciteitsnet een rol, en is er aandacht voor 
de kwaliteit van de openbare ruimte.

Inwoners kunnen reageren
Vanaf woensdag 22 maart kunnen inwoners 
vier weken meekijken naar de plattegrond op 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl/laadpaal. Op 
een interactieve kaart staan de locaties die we 
op het oog hebben voor een nieuwe laadpaal. 
Per locatie kunt u een reactie geven waarom 
dit wel of niet een goede locatie is.

Netwerk van laadpalen in 
Castricum: kijk mee!

 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Polderdijk 8-a in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 14 maart 
2023 (Z23 118470)
Rijksweg 127 in Limmen, het plaatsen van een noodtrap, datum ontvangst 12 maart 
2023 (Z23 117995)
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

Geelvinckstraat 76 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 10 
maart 2023 (Z23 114898)
Geesterweg 8a t/m 8f in Akersloot en Geesterweg 10a t/m 10h, 10k, 10m, 10n, 10p 
in Akersloot en Geesterweg 12a t/m 12h in Akersloot en De Noord 4 t/m 47 
(doorlopend), 50 t/m 85 (doorlopend) in Akersloot (Geesterweg 10), het bouwen van 
90 appartementen en 14 recreatie arken, verzenddatum 9 maart 2023 (Z22 099026)
Zeeweg in Castricum, het aanleggen van een glasvezelnetwerk, verzenddatum 9 maart 
2023 (Z23 108195)
Zeeweg 71 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke vergunning voor het plaatsen van 
paviljoen Deining, verzenddatum 14 maart 2023 (Z23 113270)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Het Lageland 11 in Castricum, het plaatsen van een veranda, verzenddatum 16 februari 
2023 (Z22 102605)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Hoogegeest 53b in Akersloot, het plaatsen van een Tiny house, verzenddatum 20 febru-
ari 2023 (Z23 106405)
Puikman 1 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van twee projectborden, verzenddatum 9 
maart 2023 (Z22 104979)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

De Bloemen 69-b in Castricum, het realiseren van een nieuw portaal aan de sporthal, 
verzenddatum 10 maart 2023 (Z23 108526)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd. 

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





Petra van der Meer
Elke dag en nacht bereikbaar

06 41739549

www.uitvaartannonu.nl

ANNO NU
uitvaartverzorging

Sinds Sinds 20102010

Een uitvaartwensenmap kunt u 
geheel vrijblijvend aanvragen via  
info@uitvaartannonu.nl

MMet warme groetet warme groet

Persoonlijke begeleiding in en rondom 
Castricum, Limmen en Heiloo.

Geheel naar uw wensen, 
ongeacht waar u verzekerd bent.

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Een uitvaart als 
liefdevolle 
afsluiting van 
het leven

Petra Overbosch
Uitvaartbegeleider

Een uitvaart als 

* U kunt ons dag en nacht bereiken.

Stetlaantje 1   |   1906 AN Limmen

Tel: 072-5053009
info@uitvaartverzorging-groot.nl
www.uitvaartverzorging-groot.nl
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Ton & Mieke Groot

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

•  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

SINDS
2012

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met mijn team sta ik klaar 
om u persoonlijk te begeleiden
na het overlijden van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door tijd en aandacht. * 20 juni 1930 † 14 maart 2023

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar 
alle medewerkers en het verplegend personeel 

van De Boogaert.

Correspondentieadres:
M. Theissling
Tirolstraat 95
1827 ET  Alkmaar

Bedroefd en toch dankbaar dat aan haar lijden nu 
een einde is gekomen.

Gré

Margaretha Catharina Maria

Hans en Wilma
          Boy

Monno en Astrid
     Sacha en Niels
          Nick, Senn
     Luke en Laima
          Freddie

Echtgenote van Jan Theissling † 2001

Theissling - Slotemaker

We willen het niet,  
maar hebben geen keuze dan het te accepteren.  

 
De beste, liefste en meest geweldige echtgenoot,  

vader en vriend is ons door een vreselijke ziekte ontnomen.  
 

We zullen zijn humor, lach, liefde en zijn  
vrolijke en lieve persoonlijkheid verschrikkelijk missen.  

 
We are heartbroken.

Monique Tuinman - Logchies

Zoë 

Julia

Mila

* Amsterdam, 26-02-1967 † Limmen, 17-03-2023

Milo Tuinman

Het afscheid vindt plaats op  
vrijdag 24 maart 11.00 uur in 
Crematorium Westerveld,  

Duin- en Kruidbergerweg 2-6 Driehuis. 

Dag Schone zoon

Marion Hendriks
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Door Ans Pelzer

Linda: ,,Destijds was ik de 
enige vrouw op de mts. Na 
de hts heb ik ook nog heel 
veel avondopleidingen 
gedaan. Het werk geeft 
zoveel voldoening!’’ Linda 
ging binnen PWN van blauw 
naar groen. Blauw is het 
deel van het bedrijf dat zich 
met drinkwater bezighoudt. 
,,Daar heb ik een jaar of vijf 
gewerkt. Ik heb bouwkunde 
gestudeerd en ik was 
projectleider installaties. Dat 
werk deed ik met heel veel 
plezier. Er was eigenlijk geen 
reden om daar weg te gaan. 
Toch ben ik twee jaar 
geleden overgestapt naar 
groen: natuur. Dat was in de 
coronatijd. We werkten veel 
thuis en onze zoon was er 
toen net. Hij huilde veel en 
als je dan de hele dag thuis 
moet werken, schiet dat niet 
echt op. Het was voor mij 
een verademing dat ik over 
kon stappen naar natuur.’’

Linda ging vanaf toen 
buiten aan de slag en dat 
vond ze heerlijk: ,,Het was 
heel mooi dat ik een tijdje 
na de geboorte van onze 
zoon met mijn handen in de 
natuur kon gaan werken. 
Het is allemaal heel zicht-
baar wat ik nu doe. Ik ben 
onderhoudsmedewerker in 
het Noord-Hollands Duinre-
servaat. De boswachters zijn 
mijn opdrachtgever. Ik werk 
buiten aan diverse klussen. 
We repareren van alles in 
het duingebied van 
Castricum; hekwerken, fiet-
senstallingen, recreatiemeu-
bilair en momenteel ben ik 
samen met een collega 
bezig met de reparatie van 

de trap bij het stille strand. 
Daarnaast begeleid ik weke-
lijks de vrijwilligersgroep 
Castricum en verrichten wij 
onderhoud- en beheerwerk-
zaamheden.’’ Zonder ‘die vrij-
willigers zou PWN aanzien-
lijk minder werkzaamheden 
kunnen verrichten. De vrij-
willigers zijn allemaal 
enthousiaste mensen met 
een groot hart voor de 
natuur. Het duingebied is 
kwetsbaar, niet overal kan of 
wil men met machines 
komen. ,,Vrijwilligers bieden 
ons extra handen om speci-
fieke herstelwerkzaam-
heden op te pakken.’’

Naast de klussen die PWN 
zelf uitvoert, begeleidt Linda 
ook de grotere klussen die 
naar de aannemers gaan. 
Vanuit kantoor plant ze de 
werkzaamheden voor het 
onderhoudsteam in. Ze 
vertelt: ,,PWN is een fantas-
tisch bedrijf. Je krijgt hier 
volop kansen om je te 
ontwikkelen. Vanuit mijn 
achtergrond had ik nooit 
gedacht dat ik nog eens 
onderhoudsmedewerker 
zou worden. Maar omdat ik 
de kans kreeg om het te 
proberen, heb ik ook 
kunnen ervaren hoe leuk ik 
het vind.’’ In totaal werken er 
zeven vaste onderhoudsme-
dewerkers in het Noord-
Hollands Duinreservaat en 
zijn er acht vrijwilligers-
groepen. ,,Ik ga elke dag 
met plezier naar mijn werk. 
Dit werk hoop ik dan ook 
nog tot ver na mijn 
pensioen te kunnen doen. 
We werken in het mooiste 
duingebied van Nederland 
aan nog veerkrachtiger 
duinen.’’

PWN-onderhoudsmedewerker
krijgt veel energie van haar werk
Castricum - Linda Hachmang (43) woont met partner en 
zoon in Heiloo. Via de middelbare technische school (mts) 
ging ze naar de hogere technische school (hts). Ze was 
altijd al geïnteresseerd in de natuur. Ze ging hardlopen in 
de duinen en wandelen in de polders en in het bos. Thuis 
waren veel bloemenboeken, daar keek ze vaker in.

Linda Hachmang in het Noord-Hollands Duinreservaat. 
Foto: aangeleverd
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Linda Hachmang in het Noord-Hollands Duinreservaat. 
Foto: aangeleverd
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Castricum - De Castricumse Oratori-
umvereniging (COV) houdt op 
donderdag 30 maart van 20.00 tot 
22.00 uur een open repetitie. Dit 
biedt een prachtige gelegenheid om 
te ervaren hoe het is om samen te 
zingen en toe te werken naar een 
mooi concert met orkestbegeleiding. 

Dit jaar wordt heel bijzonder, omdat 
COV in november met twee 
bevriende koren onder leiding van 
dirigent Pieter-Jan Olthof het 
Requiem van Verdi zal uitvoeren in 
het Concertgebouw in Amsterdam. 
Heeft u belangstelling om deel te 
nemen aan de open repetitie? Meldt 

u zich dan via secretariaat@oratori-
umcastricum.nl uiterlijk 28 maart 
aan. Deelnemers worden verzocht 
uiterlijk om 19.45 uur in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 aanwezig te zijn.

Kijk op www.oratoriumcastricum.nl 
voor uitgebreide informatie.

Open repetitie COV in dorpskerk
Een repetitie van de Castricumse Oratoriumvereniging (COV). Foto: Simon van Slobbe

Elke vereniging heeft zijn tradities. Bij 
Emergo is de jaarlijkse donateurs-
avond één van de tradities die 
vereniging koestert. Alle orkesten 
zullen deze avond met een kort 
optreden laten zien, maar vooral 
laten horen, waartoe zij in staat zijn. 
Eén van die orkesten is de brassband 
Backum Brass. Op 11 maart nam de 
band deel aan het concours in 
theater De Lawei in Drachten. Er 
deden twintig orkesten mee en de 
brassband van Emergo kwam uit in 
de tweede divisie. Onder de bezie-
lende leiding van dirigent Harmen 
Cnossen (oud-dirigent van de Mari-
nierskapel) behaalde de band voor 
de uitvoering van ‘Penlee’ van Simon 
Dobson, ‘Sleep’ van Eric Whitacre en 
‘Lake of the Moon’ van Kevin Houben 
maar liefst 95 van de maximaal 100 

punten. Dat betekende niet alleen 
het hoogst aantal punten van alle 
deelnemende orkesten, maar ook 
promotie naar de eerste divisie!

Naast Backum Brass zullen ook het 
opleidingsorkest, het fanfareorkest, 
het dagorkest en de big band voor u 
optreden. Het fanfareorkest, onder 
leiding van dirigent Erik van de Kolk, 
heeft speciaal voor het donateurs-
concert een bijzonder muziekstuk 
uitgekozen. Het werk ‘Ahab’ is een 
combinatie van gesproken woord en 
muziek. Acteur en zanger Frans 
Limburg vertelt het verhaal van de 
legendarische kapitein Ahab uit het 
beroemde boek over de walvis Moby 
Dick. Het verhaal wordt daarbij 
ondersteund door de muziek van het 
fanfareorkest.

Donateursconcert Emergo
Castricum - Op zaterdag 1 april (geen grap) houdt muziekvereniging 
Emergo haar donateursavond in sporthal De Bloemen. Vanwege de vele 
orkesten die de vereniging inmiddels rijk is, begint de avond om 19.30 
uur. Voor donateurs is de toegang gratis. Voor belangstellenden die nog 
geen donateur zijn is deze avond een goede gelegenheid om kennis te 
maken met de vereniging.

Backum Brass tijdens het concours op 11 maart jl. in Drachten. Foto: aangeleverd

Bakkum - Op zondag 26 maart 
treedt ‘t Duynvolck op bij restaurant 
De Oude Keuken. Dit Noord-Hollands 
folk-ensemble staat voor plezier in 
akoestische muziek. Als de weersom-
standigheden goed zijn houdt de 
groep graag haar repetitie in de 
buitenlucht, waarbij in het Bergerbos 
wandelende en fietsende voorbij-
gangers vaak blij verrast worden 
door de vrolijke klanken van viool en 
fluit. Het repertoire bestaat uit een 
grote verscheidenheid aan traditio-
nele en eigentijdse Ierse en Engelse 
melodieën en liederen. Daarnaast 

wordt soms ook een muzikaal 
uitstapje gemaakt naar ons eigen 
Hollandse genre of andere volksmu-
ziek. ‘t Duynvolck bestaat uit Elsbeth 
de Wit (fluiten), Iris de Leur (viool), 
Olaf van Pruissen (gitaar) en Abel 
Drent (zang). 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.
deoudekeuken.net voor meer 
informatie.

‘t Duynvolck bij De Oude Keuken

’t Duynvolck speelt onder meer Engelse en Ierse melodieën. Foto: aangeleverd

Limmen - Op zondag 26 maart is de 
derde editie van Music all-in, een 
muziekmiddag in cultureel centrum 
Vredeburg. Het maandelijkse Music 
all-in is de vervanger van de 
jazz-jamsessies.
Iedere maand probeert de organi-
satie een andere stijl van muziek van 
hoge kwaliteit aan te bieden aan het 
publiek. De toegang is gratis en dat is 

best bijzonder voor een evenement 
als Music all-in! Deze maand wordt 
het publiek getrakteerd met een 
optreden van de Towerstreet Jazz-
band. Dit oude-stijl-jazzorkest, met 
muzikanten uit heel Noord-Holland, 
staat garant voor een liedjeskeuze 
die net buiten het ijzeren repertoire 
liggen maar wel aanstekelijke melo-
dieën in zich herbergen. De meeste 

stukken zijn meer dan honderd jaar 
oud en de hits van 1900 tot 1940 van 
de vorige eeuw.

De Towerstreet Jazzband speelt twee 
keer drie kwartier, dus er is nog volop 
tijd om in de oude-stijl-jazz te gaan 
jammen. Muzikanten zijn dus van 
harte welkom om mee te doen. 
Music all-in start om 15.00 uur.

Derde Music all-in in Vredeburg

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
Mon Crime

vrijdag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Silver Haze
donderdag 19.30 uur

zondag 15.00 uur
Everything Everywhere 

All at Once
vrijdag 15.00 uur

Dicht bij Vermeer
zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur
A Man Called Otto

vrijdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Onder het Maaiveld
zondag 15.00 uur

maandag 20.00 uur
The Whale

zaterdag 20.00 uur
maandag 20.00 uur

Klem
zondag 12.30 uur

Mummies

Programma 23 maart t/m 29 maart

Jaren 30, Parijs. Als de jonge actrice 
Madeleine wordt beschuldigd van 
moord op een beroemde filmprodu-
cent, lijkt haar carrière al voorbij nog 
voordat het echt begonnen is. Met 
de hulp van haar beste vriendin en 

advocate Pauline kan ze echter 
bewijzen dat ze uit zelfverdediging 
handelde. Het blijkt het begin van 
een nieuw en zeer succesvol hoofd-
stuk in haar leven. Tot de waarheid 
aan het licht komt...

Mon Crime

Franky is een jonge verpleegster uit 
een Londense buitenwijk, die na een 
traumatische gebeurtenis uit haar 
jeugd nog altijd op zoek is naar 
antwoorden. 
Antwoorden die ze nodig heeft om 
een toekomst voor zichzelf te 
kunnen zien. Als Franky verliefd 
wordt op Florence, één van haar pati-
enten, ontvluchten ze samen de stad. 
Aan de kust vindt Franky een veilige 
plek bij de samengestelde familie 
van Florence en lukt het haar om het 

verleden onder ogen te zien.
Silver Haze is opnieuw een samen-
werking tussen regisseur Sacha Polak 
en actrice Vicky Knight, die voor haar 
rol in Dirty God door Screen Daily 
werd uitgeroepen tot ‘Star of 
Tomorrow’. 

Polak schreef het scenario, dat ze 
deels baseerde op het leven van de 
actrice: Knight overleefde als 8-jarig 
meisje een brand waarbij ze ernstige 
brandwonden opliep.

Silver Haze





10 inderegio.nl • 22 maart 2023NIEUWS

Uiteraard leren ze je de beginselen 
van de golfsport (golfclubs en golfle-
raren staan voor je klaar) en vertellen 
je graag over de golfsport. Hoe zit 
dat nou met die handicap? Moet ik 
een geruite broek aan? (Nee! Natuur-
lijk niet.) Bovendien geven ze je een 
rondleiding bij de Heemskerkse golf-
club. Een heerlijke bak koffie in het 
gezellige clubhuis zal uiteraard niet 
ontbreken. En om het extra aantrek-
kelijk te maken kan je dit weekend 
ook nog eens gebruikmaken van 
speciale actietarieven. Hoe mooi is 
dat! 
Lijkt het je leuk om naar deze open 
dag te komen (je krijgt er geen spijt 
van), meld je dan aan op www.
heemskerksegolfclub.nl en vul het 
formulier in bij het nieuwsitem ‘open 
dag’, of bel met de manager: 06 
24230009.

De Heemskerkse Golfclub ligt vlak bij 
de afslag van de A9, aan de Commu-

nicatieweg 18 in Heemskerk. Kijk op 
www.heemskerksegolfclub.nl voor 
meer informatie.

Open dag Heemskerkse Golfclub
Heemskerk - Op zaterdag 25 maart organiseert de Heemskerkse Golfclub 
van 10.00 tot 12.00 uur weer een open dag. Ideaal voor iedereen (jong en 
oud) die eens kennis wil maken met deze populaire sport én deze gezel-
lige golfclub. Ze maken er een leuke ochtend van!

De open dag van Golfclub Heemskerk 
is een leuke belevenis voor jong en 
oud. Foto: aangeleverd

Castricum - Helende Halte, Cranio 
Therapeuten, is de naam van een 
nieuw gevestigde praktijk aan de 
Stetweg 43a. 

Het is de nieuwe praktijk van Ralph 
Schmidt en Sandra Klous, allebei 
Cranio Sacraaltherapeut met een 
fysiotherapie achtergrond. Ralph, al 
achttien jaar actief met Cranio, 
werkte al in een andere ruimte op dit 

adres en Sandra had een praktijk aan 
de Castricummer Werf. Vanuit twee 
mooie behandelruimten bundelen 
zij nu hun krachten en ervaring. 
Sandra heeft veel affiniteit met 
mondbehandelingen met aanver-
wante trauma’s en klachten rond de 
zwangerschapsperiode. Ralph ziet 
veel mensen met een burn-out en 
mensen die uit balans zijn en daar-
door allerlei lichamelijke klachten 

hebben die maar niet overgaan. Hij 
maakt hierbij gebruik van de 
Upledger Cranio en de Biodynami-
sche Cranio. 

Op 25 maart van 14.00 tot 16.00 uur 
staan de deuren van de praktijk 
open en zal voor belangstellenden 
het een en ander over deze mooie 
behandelwijze uitgelegd worden. U 
bent dus bij deze uitgenodigd!

Nieuwe praktijk in Castricum
Therapeuten Ralph Schmidt en Sandra Klous. Foto: Shot by M.

Het overheidsprogramma ‘Een thuis 
voor iedereen’ vraagt om stevige, 
gezamenlijke inspanning van 
gemeente, provincies, water-
schappen en de rijksoverheid om het 
woningbouwprogramma voor het 
hele land te versnellen. Drempels 
worden zoveel mogelijk weggehaald 
en procedures in overleg bespoe-
digd. Minister De Jonge (Wonen) 
vroeg Nederlandse gemeenten om 
de Woondeal samen met provincies 
en waterschappen te tekenen. Het 
Castricumse college – bestaande uit 
Lokaal Vitaal, VVD, CDA en Groen-
Links – besloot dat niet te doen. Het 
lijkt erop dat Castricum de enige 

gemeente in Noord-Holland is die 
niet meedoet. Uitgeest twijfelde ook, 
maar besloot toch te tekenen na 
gesprekken met het ministerie.

Inspanningsverplichting
Het college geeft aan moeite te 
hebben met de grotere regierol van 
de provincie en maakt zich zorgen 
‘dat er verwachtingen worden 
gewekt die tot verlies van 
vertrouwen kunnen leiden’. De lande-
lijke woondeal behelst onder meer 
een inspanningsverplichting om op 
termijn tot dertig procent sociale 
woningen te komen. Nu hebben 
sommige gemeenten hogere percen-

tages sociale woningen, in een 
gemeente als Castricum is dat zestien 
procent. Iedere gemeente zou een 
deel van de opgave voor het hele 

land op zich moeten nemen, passend 
bij de regionale opgave en het 
karakter van de gemeente. Dus ook 
bij het ons omringende Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BPL).

Los van regio
Bärbel Böhling (deVrijeLijst) zegt 
verontrust te zijn over de keuze van 
het college. ,,Ik begrijp goed dat we 
niet opeens de sprong naar dertig 
procent sociale woningen kunnen 
maken. Maar het gaat om de inspan-
ningen en de wens om in de regio 
samen verder te komen. Castricum 
maakt zich nu los van de regio, terwijl 
de inwoners van Castricum op allerlei 
manieren sinds jaar en dag van de 
sociale woningvoorraad in andere 
gemeenten profiteren. Juist door 
regionale samenwerkingsverbanden 
kunnen Castricummers die een 
sociale woning willen en die door-

gaans in Castricum heel moeilijk 
vinden, uitwijken naar bijvoorbeeld 
Alkmaar en Heerhugowaard en 
andere omliggende gemeenten. 
Voorheen vertrokken Castricummers 
die in de knel kwamen met huisves-
ting naar Uitgeest en Heemskerk. 
Castricum heeft steeds geprofiteerd 
van die regionale huisvestingsver-
banden en nu onttrekken we ons aan 
de regionale en provinciale 
samenwerking.’’

Samen met de PvdA en D66 schreef 
haar partij een brief aan minister De 
Jonge en de provincie Noord-
Holland met het verzoek een appel 
te doen op de partijgenoten in het 
college van Castricum. Ook willen 
PvdA, D66 en DeVrijeLijst dat er een 
beslissing genomen wordt door de 
gemeenteraad en niet alleen door 
het college.

Castricum - Het Castricumse college heeft, als een van de weinige 
gemeenten in Nederland, niet getekend voor de Woondeal van minister 
Hugo de Jonge. Het besluit is niet aan de raad voorgelegd, tot grote 
teleurstelling van politici. ,,Dit is belangrijk voor de toekomst van 
Castricum. Als gemeente lopen we nu zoveel mis.’’

Gemeente Castricum tekent niet voor Woondeal

Bärbel Böhling, gemeenteraadslid 
namens deVrijeLijst. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 betamelijk 5 aldoor 10 papierbal 11 kerkgebruik 
13 inzetstuk 14 gesloten 16 in opdracht van 18 beursterm 19 ad 
acta 20 plant 23 normaal profiel 24 gespannen 26 vreemde munt 
27 hees 29 uniek 31 toetsontwikkelingsinstituut (afk.) 32 grote bijl 
34 ijzerhoudende grond 36 roem 37 sluis 39 één en ander (afk.) 
40 speling 41 in plaats van 42 nageslacht 43 mak 44 grootmoeder 
46 mager 48 gierigaard 51 pl. in Gelderland 53 gering 55 familielid 
57 slingerplant 59 Europese Unie 60 ziekte 63 anno christi 64 
Engelse titel 66 pl. in Gelderland 67 afslagplaats bij golf 68 Chinese 
deegwaar 69 kuip 71 schoorsteenzwart 72 grote golf 73 laag.

Verticaal: 1 visbeen 2 godin v.d. dageraad 3 per persoon 4 knevel 6 
bloeiwijze 7 bijwoord 8 projectieplaatje 9 kortschrift 10 bestanddeel 
v. bloed 12 opzettelijk 14 pl. in Japan 15 wandversiering 16 riv. 
in Oostenrijk 17 zienswijze 20 pl. in België 21 plechtige gelofte 
22 optreden 25 noodvoorraad 28 kamerverhuurster 30 gerief 31 
zalf 33 steen 35 computergeheugen 36 ik 38 wees gegroet 42 
muziekgezelschap 43 uniform 45 laan 47 operatiemes 49 gebogen 
been 50 dik en zwaar 52 sneu 54 babydoek 55 in orde 56 maart 
(afk.) 58 strelen 61 plan 62 honingbij 65 havenplaats 68 afgemat 
70 laatstleden 71 zangnoot.
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Samen naar de bioscoop om
een leuke film te bekijken, dat is
toch één van de leukste uitjes? 

In bioscoop Corso draaien 
wekelijks de nieuwste films en 
zit je heerlijk comfortabel in
luxe stoelen te genieten. 

Je kunt op www.corsobioscoop.
nl 24/7 je kaartjes reserveren. 

Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze puzzel 
mogen we deze week een set 
van twee vrijkaarten voor een 
film naar keuze (geldig tot en 
met 6 mei) verloten.

Mail de oplossing voor 
maandag 27 maart naar
puzzel@castricummer.nl

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & maandag 19.30 uur
Everything Everywhere 

All at Once
donderdag 20.00 uur

zondag 12.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Dicht bij Vermeer
zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

woensdag 20.00 uur
A Man Called Otto

vrijdag & zondag 15.00 uur
dinsdag 20.00 uur

Onder het Maaiveld
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
Aftersun

zondag 19.30 uur
The Banshees of Inisherin

vrijdag 15.00 uur
zaterdag 20.00 uur

The Whale
vrijdag 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
Klem

zondag 12.30 uur
Mummies

Programma 16 maart t/m 22 maart





Een goed kapsel kan wonderen doen 
voor je stemming en gehele look. 
Reden genoeg om naar de kapper de 
gaan! Het voorjaar komt er aan,  denk 
dan ook aan je haar! Niks is te gek in 
2023. Van lang met mooie lagen tot 
ultrakorte pixie of een klassieke bob. 
De kleurtrends zijn ook breed,  van 
espresso brown en mushroom blonde 
tot spicy red. Dus kom gezellig langs 
bij Paola’s Kapsalon en laat je 
adviseren. 

Niet alleen uw haar is weer toe aan 
een behandeling, Paola is zelf ook toe 
aan veranderen. Haar kapsalon gaat 
binnenkort verhuizen! Anderhalf jaar is 
Paola’s Kapsalon nu gevestigd in de 
‘kelder’ aan de Burgemeester 
Mooijstraat 24c maar medio juni gaat 
de zaak verhuizen naar Burgemeester 

Mooijstraat 32. Nog makkelijker voor 
de klanten om haar te vinden en 
makkelijker toegankelijker. Houd de 

krant in de gaten voor meer 
informatie en acties. De zelfde dien-
sten, andere locatie!

Het schoeisel van SHOES 
staat voor een comforta-
bele manier van lopen en 

dus van leven. 
Goed lopende schoenen 
vormen een belangrijk 
onderdeel in onze 
moderne samenleving. 
Wandelen en buitensport 
wordt steeds meer een life-
style die heel goed samen-
gaat met duurzaamheid en 
een bewuste en gezonde 

manier van leven. SHOES is 
trots op haar nieuwe voor-
jaarscollectie 2023 voor 
dames en voor heren.
Voor de dames zult u modi-
euze en comfortabele snea-
kers en soepel lopende 
sandalen in diverse kleuren 
aantre� en. 

Allen vervaardigd uit echt leer 
en met een perfecte pasvorm. 
En heel veel modellen met 

uitneembare binnenzolen. Ook de 
collecties wandelschoenen en 
outdoor schoenen zijn aangevuld 

met nieuwe modellen. Ze zijn licht-
gewicht en multifunctioneel draag-
baar gedurende het hele jaar.
Lichtgewicht schoeisel, kwaliteit en 
een uitstekende pasvorm voor een 
aantrekkelijke prijs, daar staat SHOES 
voor! En natuurlijk voor slippers, 
klompen, rubber laarzen, panto� els 
en de grote collectie veiligheids-
schoenen bent u bij SHOES op het 
goede adres. 
U bent van harte welkom aan de 
Beverwijkerstraatweg 6 in Castricum. 
Een compleet overzicht vindt u op 
www.shoesvandenbroek.com – de 
online etalage!

De zomer komt eraan en dus is het 
tijd om de nieuwe zomergarderobe 
bij elkaar te shoppen. Helma Lute 
heeft in haar winkel Loliyo aan de 
Koningin Wilhelminastraat 1 de 

nieuwe collectie voor je klaar! Rood 
en groen zijn deze zomer de uitge-
sproken kleuren, maar je vindt in de 
rekken bijna alle � eurige kleuren en 
ook de aardetinten zijn nog altijd 

volop aanwezig. Door het uitge-
breide aanbod kun je volop combi-
neren en vrijwel wekelijks worden 

vanaf verschillende adressen in 
Amsterdam nieuwe items naar 
Uitgeest gehaald. 
De collectie bevat kleding in de 
maten 36 tot 50 en als iets net iets 
te wijd of te lang is, gaat Helma 
persoonlijk achter de naaima-
chine zitten om het kledingstuk 
aan te passen. 
De nieuwste mode cadeau 
doen? Je kunt bij Loliyo ook een 
cadeaubon aanscha� en, zodat 
je de ontvanger zelf kunt laten 
shoppen! Helma verstuurt via 
WhatsApp regelmatig korte 
� lmpjes waarin je de nieuwe 
kleding kunt bewonderen. 

Wil je deze � lmpjes ook 
ontvangen? Stuur een appje naar 06 
24566202 om je hiervoor aan te 
melden. Volg Loliyo ook op Facebook 
en Instagram voor de nieuwste items 
en eventuele prijsvragen en kijk op 
www.loliyo.nl voor uitgebreide infor-
matie over de winkel.

dames en voor heren.
Voor de dames zult u modi-
euze en comfortabele snea-
kers en soepel lopende 
sandalen in diverse kleuren 
aantre� en. 

Allen vervaardigd uit echt leer 
en met een perfecte pasvorm. 

Volop kleur in de collectie van Loliyo. Foto: aangeleverd

Vrolijke zomerkleuren in de collectie 
van Casa Ibiza

Welk kapsel gaat het worden? Paola’s Kapsalon geeft je graag advies! 
Foto: aangeleverd

Casa Ibiza is een leuke, gezellige 
winkel geïnspireerd door het zonnige 
Spaanse eiland Ibiza. Met vrolijke, 
felle kleuren gecombineerd met 
rustige basic elementen. De winkel 
hangt vol met comfortabele broeken, 
leuke tops, gezellige blouses, heer-
lijke vesten en nog veel meer voor 
een betaalbare prijs. Genoeg om je 
favoriete out� t helemaal compleet te 
maken. Een out� t waar je je lekker in 
voelt en waar je blij van wordt.
Ook kun je hier terecht voor gewel-
dige Ibizajurken en zwierige Ibiza-
rokken, leuk te combineren met de 
Ibizalaarsjes, cowboyboots of teen-
slippers van ‘Beachy Feet’. Regel-
matig wordt de collectie aange-
vuld, dus er is altijd wel weer wat 
nieuws te ontdekken in de winkel. 
Loop gerust even naar binnen en 
waan je op Ibiza met lekkere 
loungemuziek en een Ibiza-aankle-
ding. Kom gezellig langs!
Casa Ibiza is gevestigd aan de Dorps-

straat 39 in Castricum. Telefoon: 06 
18176525. Openingstijden: dinsdag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur 
Facebook en Instagram: casaibiza.
shop.

Snel en e� ectief ontharen? Een bezoek 
aan de Waxsalon is dan de juiste keuze! 
Bij een waxbehandeling wordt lichaams-
beharing met wortel en al verwijderd, 
waardoor de huid heerlijk zacht zal 
aanvoelen. 
Je voorkomt met waxen dat vanuit 
dezelfde haarwortel snel een stoppel 
terug groeit. Daardoor blijft de beha-
ring gemiddeld drie tot vijf weken 
langer weg!
Eigenaresse Kelly is schoonheidsspeci-
aliste en volgde een intensieve oplei-
ding die speci� ek gericht is op waxbe-
handelingen. Ze is er goed, snel en 

bedreven in en ze houdt van het bijzon-

dere klantcontact. De trefwoorden in de 
Waxsalon aan de Burgemeester 
Mooijstraat 20 zijn dan ook: nuchter, 
toegankelijk en ontspannen. Deze profes-
sionele manier van ontharen is er zowel 
voor vrouwen als mannen. De moderne 
behandelruimtes bieden veel privacy en 
vanzelfsprekend staan hygiëne en gezel-
ligheid hier altijd voorop. Geheel pijnloos 
is een waxbehandeling niet, maar door 
de snelle en e�  ciënte werkwijze ben je in 
no-time klaar! Per 1 mei krijgt Kelly er een 
collega bij: Kaylee zal vanaf dan het team 
van de Waxsalon komen versterken. Kijk 
op www.dewaxsalon.com voor uitge-
breide informatie of bel: 06 3049626.

Snel en e� ectief ontharen? Een bezoek 
aan de Waxsalon is dan de juiste keuze! 
Bij een waxbehandeling wordt lichaams-
beharing met wortel en al verwijderd, 
waardoor de huid heerlijk zacht zal 
aanvoelen. 
Je voorkomt met waxen dat vanuit 
dezelfde haarwortel snel een stoppel 
terug groeit. Daardoor blijft de beha-
ring gemiddeld drie tot vijf weken 
langer weg!
Eigenaresse Kelly is schoonheidsspeci-
aliste en volgde een intensieve oplei-

bedreven in en ze houdt van het bijzon-

Kelly is eigenaresse van de Waxsalon 
in Castricum. Foto: aangeleverd





De temperaturen stijgen en het aantal 
uren daglicht eveneens. De lente 
komt eraan! Voor je nieuwe voorjaars-
out� t ga je naar Label White aan het 
Bakkerspleintje 78 (naast Aldi). Je 

vindt er een 
zeer uitge-
breide en 
vooral zeer 

kleurrijke voorjaarscollectie. Deze 
zomer zullen we vooral veel felle 

kleuren gaan zien in het modebeeld. 
Wat te denken van een prachtig colbert 
in fel roze of groen? 
Of wil je liever niet zo opvallen en kies 
je bij voorkeur voor de meer universele 
tinten als beige of zwart/wit? 
Geen probleem, want ook daarin heeft 
Label White altijd volop keus. 
Je vindt er wekelijks nieuwe items, zoals 
mooie pantalons en een grote collectie 
blouses. 

Daarnaast omvat de collectie ook veel 
leuke accessoires zoals petten, hoedjes, 
sjaals en tassen voor elke gelegenheid. 
En vergeet de sokken niet: een grote 
collectie Sock my Feets voor slechts 
7,95 euro per paar. 
Label White is ook altijd goed gesor-
teerd in kleding voor dames met een 
maatje meer. 
Kortom: voor iedereen valt hier iets 
leuks te vinden!

Ademhalen. Naar binnen keren. 
Voelen. Daar waar we ons lichaam 
laten spreken komt ruimte.
Eva Dina en haar team zijn ervan 
overtuigd dat massage op reguliere 
basis kan bijdragen aan lichamelijke 
en mentale gezondheid.

Een aantal belangrijke voordelen:
- Verhoogt aanmaak van 

gelukhormonen
- Verlicht spierspanning
- Verbetert doorbloeding en 

metabolisme
- Geeft energie
- Verbetert weerstand

De temperaturen stijgen en het aantal 
uren daglicht eveneens. De lente 
komt eraan! Voor je nieuwe voorjaars-

kleurrijke voorjaarscollectie. Deze 
zomer zullen we vooral veel felle 

Gymnastiekvereniging DOS start met 
Buiten-� t 55+; een beweegles voor 
senioren in het bos, waarbij veel 
spiergroepen getraind worden. Het 
motto; sporten hoeft niet moeilijk te 
zijn, maar vooral gezellig! Veel 
mensen willen graag de natuur in, 
maar liever niet alleen.
Gymnastiekvereniging DOS start met 
Buiten-� t 55+; een beweegles voor 
senioren in het bos, waarbij veel 
spiergroepen getraind worden. Het 
motto; sporten hoeft niet moeilijk te 
zijn, maar vooral gezellig! Veel 

mensen willen graag de natuur in, 
maar liever niet alleen.
Tijdens deze les gaat u samen met 
een groep en een begeleider sportief 
wandelen in het bos en ondertussen 
oefeningen doen. ,,Ik vind het heer-
lijk om buiten te bewegen, alleen 
doe ik dat niet zo snel meer. Dus ik 
ben altijd blij dat er een groep op mij 
wacht, waarmee ik lekker de duinen 
in ga’’, aldus een deelnemer.
De startdatum is op maandagoch-
tend 3 april om 09.30 uur vanaf de 
parkeerplaats van sportcomplex De 

Puikman. De les duurt een uur met 
eventueel een uitloop als de route 
wat langer is. 3 en 17 april zijn gratis 
proe� essen, daarna betaalt u € 5,- 
per les voor de volgende acht lessen 
(€ 40,- vaste prijs). Komt u alle keren 
tot de zomervakantie, dan krijg u dus 
tien lessen voor de prijs van acht! U 
kunt zich aanmelden via www.
doscastricum.nl of door te bellen 
naar 0251 312043. Trek voor deze les 
makkelijk zittende kleding en goede 
wandelschoenen aan en neem uw 
duinkaart mee!

Samen bewegen is gezond en gezellig 
tegelijk. Foto: aangeleverd

Veel uiteenlopende lichamelijke en 
geestelijke klachten kunnen met 
acupunctuur behandeld worden. 
Friso Visser volgde de studie Chinese 
geneeskunde (2018) en is sindsdien 
werkzaam als acupuncturist. Zijn 
praktijk ‘In Balance Acupunctuur 
Castricum’ is prachtig gelegen in de 
Castricumse bossen. 
Enkele voorbeelden van klachten die 
door middel van acupunctuur met 
succes zijn behandeld: nek- en 
rugklachten, slaapproblemen, 
stress, burn-out, verslavingen, 
hoofdpijn, migraine en spier-
blessures. Op www.inbalance-
acupunctuurcastricum.nl is een 
uitgebreider overzicht te vinden. 
Friso Visser: ,,Mijn werkwijze is als 
volgt: na een uitgebreide intake 
vindt een lichamelijk onderzoek 
plaats. Op basis hiervan wordt een 
diagnose gesteld en – in overleg 
met u – een behandeling uitgestip-
peld. Na een aantal keren wordt 
geëvalueerd of verdere behandeling 
nodig is. De behandeling wordt 

grotendeels vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. Ik help u 
graag en hoop u te mogen 
verwelkomen.’’
In Balance Acupunctuur Castricum is 
gevestigd aan de Oude Schulpweg 
3a. Mail naar inbalanceacupunctuur-
castricum@hotmail.com of bel: 06 
48765234.

met u – een behandeling uitgestip-

geëvalueerd of verdere behandeling Acupuncturist Friso Visser.
Foto: aangeleverd

Eigenaresse Marga van Label White staat klaar om je te adviseren. Foto: aangeleverd

raadzaam 
om gemid-
deld elke 
vier weken 
een 
massage 
te 
plannen. 

Wanneer je voor een kortere of 
langere periode meer spanning of 
vermoeidheid ervaart, kun je ook 
elke één à twee weken een massage 
plannen.

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Neem gerust contact op via www.
evadina.nl / info@evadina.nl / 06 
43206468. Foto: aangeleverd

Vanuit een holistische visie gelooft 
men bij Eva Dina dat jouw fysieke, 
emotionele, mentale, energetische 
en spirituele lichaam met elkaar 
samenwerken. Door te verbinden 
met jezelf kun je op deze verschil-
lende niveaus balans brengen. Voor 
het onderhouden van een uitgerust 
lichaam en ontspannen geest is het 





Wist je dat een vrouw in haar leven 
gemiddeld zes keer van bh-maat 
verandert? Het is dus niet verwon-
derlijk dat het vinden van de perfecte 
maat en pasvorm niet zo evident is. 
Bij Lincherie Castricum/Alkmaar ben 
je hiervoor aan het juiste adres. De 
lingeriestylisten helpen je bij het 
vinden van de perfecte lingerie. Zij 
bieden advies op maat voor elke 
vrouw, van A- tot K-cup.
De stylisten bepalen je juiste maat 
onder meer door middel van een 
3D-meting. Alle modellen en
pasvormen, stijlen en maten kun je 
bovendien passen in ruime, comfor-
tabele paskamers.

Het uitgebreid assortiment lingerie 
én badmode van PrimaDonna, Marie 
Jo, Andres Sarda en andere
premium merken, biedt voor ieder 
wat wils. De luxueuze sto� es en 
duurzame materialen tonen je
trouwens van welke hoogwaardige 
kwaliteit de collecties gemaakt zijn. 
Tijdens je persoonlijke lingeriesty-
ling-afspraak geniet je van een zalig 
verwenmomentje en krijgt je zelfver-
trouwen een echte boost. Lingerie 
shoppen is pure me-time!

Het geheim van perfecte lingerie
Een goede pasvorm en perfecte 
maat is één ding, maar ook de snit en 
kleur spelen een belangrijke
rol. De juiste lingerie hebben is geen 
detail in je garderobe. Het is de basis 
van een goede out� t.
Want wat je onderaan draagt, maakt 
of kraakt je bovenkleding. Het zorgt 
ervoor dat je er op je best
uitziet én dat je je comfortabel voelt. 
En wie krijgt daar geen con� dence 
boost van? Bij Lincherie Castricum/
Alkmaar verlaat elke klant de boetiek 
trots en vol zelfvertrouwen én met 
het gevoel dat zij mooi is en het 
beste van zichzelf naar boven heeft 
gehaald.

Maak een afspraak
Ook eens checken of jij de juiste 
maat en pasvorm draagt? Zeker 
doen! Bij Lincherie succes en plezier 
gegarandeerd! Neem snel contact op 
met de lingeriestylisten, boek je 
online afspraak op Lincherie.nl of 
loop even binnen in de boetiek aan 
het Bakkerspleintje 80 in Castricum 
(0251 658414) of de Laat 219 in 
Alkmaar (072 5112739).

Een leuke, hippe � ets is in. Daarnaast 
wil je ook dat die hippe � ets lekker 
zit en bij een elektrische � ets 
voldoende kilometers rijdt op een 
volle accu. Kom dan eens langs bij 
Kruijswijk Tweewielers aan het Kooi-
plein. Bij hen vind je een ruim assorti-
ment stads� etsen, e-bikes, bak� etsen 
en kinder� etsen. De medewerkers 
geven je graag een eerlijk en uitge-
breid advies over de aan te scha� en 
� ets. De juiste framemaat wordt 

opgemeten, welke accu past het 
beste bij het gebruik van jouw � ets 
en zit een ander zadel misschien 
beter? Ook voor onderdelen en 
accessoires voor de � ets ben je bij 
Kruijswijk aan het juiste adres. In de 
winkel vind je onder andere � ets-
kratten, -tassen, -manden en -bellen, 
maar ook genoeg onderdelen om 
zelf aan je � ets te sleutelen. 
Ben je niet zo handig en is je � ets aan 
reparatie of onderhoud toe? Maak 

dan een afspraak in de werkplaats, 
waar de werkplaatscrew zich graag 
over je � ets ontfermt. Zo vind je voor 
ieder wat wils bij Kruijswijk Tweewie-
lers aan het Kooiplein in Castricum.

De dagen lengen, de vogels � uiten 
en bij Wereldwinkel Castricum vind je 
van alles om je huis in lentesfeer te 
brengen. Zoals schattige paasversie-
ringen van vilt, gemaakt door 
vrouwen in Nepal voor ‘Sjaal met 
Verhaal’. Er zijn vrolijke kippetjes, 
haasjes, schaapjes, vogeltjes en 
eitjes, leuk om ergens neer te zetten 
of om aan een mooie tak te hangen! 
Ook de populaire tulpen van vilt zijn 
weer binnengekomen samen met 
andere vilten voorjaarsbloemen. En 
de leuke eierwarmers en servet-

ringen met margrietjes � euren iedere 
ontbijt- of brunchtafel op. Voor 
buiten in de tuin of op het balkon 
zijn er kleurige metalen tuinstekers. 
Dankzij een lange pin zie je de kleine 
� guren, zoals vogels en bloemen, 
boven de planten uitkomen. Deze 
tuinstekers van het merk ‘Gone Arty’ 
zijn met de hand gemaakt van gere-
cycled ijzer, door een familiebedrijf in 
Zimbabwe dat met een renteloze 
lening van ‘Gone Arty’ van de grond 
is gekomen. Je kunt het zo gek niet 
bedenken, of de makers gebruiken 

het: oude koelkasten, carrosserieën 
van oude auto’s, ijzeren tonnen of 
metalen hekjes. Zo worden twee 
vliegen in één klap geslagen: het 
oude metaal krijgt een tweede leven 
en de makers van het familiebedrijf 
verdienen er hun salaris mee. Stap 
binnen bij Wereldwinkel Castricum 
aan de Smeetslaan 4 en krijg tot 2 
april 20% korting op alle tuinstekers. 
Kijk ook op Facebook en Instagram 
voor de nieuwste lente-ideeën.

Veel leuke lente-ideetjes in de collectie van Wereldwinkel Castricum. 
Foto: aangeleverd

C.F. Smeetslaan 4, Castricum 
0251 - 65 81 40, wwcastricum@hetnet.nl 

www.wereldwinkelcastricum.nl

Scrap Metal Tuinstekers Scrap Metal Tuinstekers 
20% korting tot 2 april20% korting tot 2 april
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Zo is een heerlijk bakje koffie te 
verhapstukken met een versgebakken 
appeltaart, lekker voor of na het 
wandelen in de duinen. Dát is nog 
eens een lekker begin van de dag, 
middag of avond! Verder zijn er langs 
de laan naar de ingang in de dieren-

weide zeven borden geplaatst waar de 
90-jarige geschiedenis in woord en 
beeld wordt weergegeven. Wat betreft 
het menu zijn wat gerechten terug te 
vinden uit het verleden en ook tegen 
een speciale prijs. Zo kun je smullen 
van de ‘Dronken Sultan’, ‘Toast Cobra’, 
kalfspastei, tong en hors-d’oeuvre, 
waar het water je bij in de mond loopt. 
De mond en smaakpapillen kunnen 
overigens ook gestreeld worden met 
een heerlijk wijntje in een prachtig 
gegraveerd glas met logo en 90-jaar-
uiting. Voor de kinderen is er de over-
bekende kleurplaat en een geheel 
duurzaam uitgevoerde jojo van alleen 
maar natuurproducten, net als 
vroeger.

Start
De geschiedenis van het huidige 
‘Johanna’s Hof’ gaat terug naar 1933, 
waar de provincie Noord-Holland als 
eigenaar van de grond een café-
restaurant maar tevens een hotel laat 
bouwen, om de vele fietsers en 
wandelaars in de duinen gelegenheid 
te geven even bij te tanken erna of 
tussendoor. De naam was ‘Theehuis 
Johanna’s Hof’, waar in de loop der tijd 

‘theehuis’ verdween vanwege uitbrei-
ding van de keuze in dranken en 
hapjes. Cornelis Heck werd als uitbater 
aangesteld, hij zou er tot 1940 blijven, 
totdat de bezetter het pand opeiste en 
er een administratief onderkomen 
voor Duitse officieren van maakte. 

Begin januari 1945, enige maanden 
voor de bevrijding, ging het theehuis 
in vlammen op, waarbij de oorzaak 
waarschijnlijk brandstichting was. Dit 
om bewijzen te laten verdwijnen voor 
de komende bevrijding.

Vervolg
Cor Heck start na de bevrijding 
opnieuw met ‘Theehuis Johanna’s Hof’, 
hetgeen de provinciale overheid niet 
zag zitten. Wat later ging het theehuis 

over van Cor Heck naar zijn schoon-
zoon Teun de Hoop, die uiteindelijk de 
oude garage ging uitbreiden met de 
jachtzaal in 1950 en de grote zaal in 
1969. In 1981 ging Johanna’s Hof over 
van familie De Hoop naar Dirk en 
Tineke Hiemstra, waar Gerrit Dokter in 
1981 als bedrijfsleider aan de gang 
ging. Het bedrijf loopt als een tierelier 
en is intussen na enkele verbouwingen 
uitgegroeid tot een klasse restaurant 
met gezellig ingerichte binnenruimtes, 
maar ook heerlijke terrassen om na je 
fietstocht lekker bij te komen. Pannen-
koeken (destijds nog ‘pannekoeken’ 
zonder extra ‘n’) waren een belangrijk 
deel op de menukaart en zijn dat nog 
steeds. In 1986 namen Gerrit en Foekje 
Dokter het bedrijf over en Marijke en 
Christiaan werden op Johanna’s Hof 
geboren. De woonruimte lag achter 
het restaurant, wat ideaal bleek om 
dicht bij de werkplek te zijn. Er volgen 
wat verbouwingen om de toeloop aan 
te kunnen en zelfs zalen voor de 
verhuur. Een gezellige uitstraling was 
daarbij een must, net als 
tegenwoordig.

Terugslag
Laat in het jaar 1999 slaat echter het 
noodlot toe met een enorme brand, 
waarbij de vlammen en rookwolken in 
de wijde omtrek zijn te zien. Het zou 
anderhalf jaar duren voor ‘Johanna’s 
Hof’ weer staat te pronken, waarbij 
tussendoor toch werd gedacht aan de 
regelmatige bezoekers, om die te 
voorzien van een natje na de wande-
ling. Mede door de doorzettingsdrift 
van Gerrit en Foekje werd het geheel 
vernieuwde ‘Johanna’s Hof’ via een 
gigantisch feest geopend met een nog 
grotere capaciteit. Dat was intussen 
halverwege 2001, Gerrit Dokter was al 
sinds 1986 eigenaar van Johanna’s Hof 
en werd in 2000 ook eigenaar van het 
pand.

Toekomst
De toekomst ziet er rooskleurig uit, 
waarbij Gerrit en Foekje een stapje 
terug zijn gegaan en de dagelijkse 
leiding in handen is van dochter 
Marijke met partner Theo Groentjes en 
broer Christiaan Dokter voor het eind-
resultaat zorgt. Marijke en Theo 
hebben intussen een zoon en dochter 
en laten de ‘keuze over eventuele 
opvolging in de toekomst’ duidelijk 
aan de kinderen. ,,Je moet het leuk 
vinden en als uitdaging zien, andere 
redenen tellen dan niet mee’’, vinden 
Marijke en Theo. We komen ze tegen 
bij Johanna’s Hof, net als de duizenden 
fietsers, wandelaars en automobilisten 
die al vanaf de kinderjaren ‘Johanna’s 
Hof’ hoog in het vaandel hebben 
staan.

Bakkum - Het 90-jarige bestaan van restaurant Johanna’s Hof zal dit jaar 
waarschijnlijk niemand ontgaan. De huidige uitbaters, Marijke en Theo 
Groentjes, doen er alles aan dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij te 
laten gaan. Daarbij worden ze natuurlijk bijgestaan door Foekje en Gerrit 
Dokter, die als oud-uitbaters nog steeds een bescheiden stempel 
drukken op de huidige bedrijfsvoering. Er is immers nogal wat aan vooraf 
gegaan aan het intussen 90-jarig bestaan. Voorlopig gaan ze de 90 jaar 
vieren met hun bezoekers, waarbij het al jaren vaste vriendelijke perso-
neel zijn steentje bijdraagt. Het lijkt wel een grote familie!

2023 jubileumjaar: het kan niet 
op bij het 90-jarige Johanna’s Hof

Johanna’s Hof in 1930 op een toenmalige ansichtkaart. 
Foto: Werkgroep Oud-Castricum

Johanna’s Hof in de kersttijd met een glorieuze uitstraling. Foto: aangeleverd

De denktank van Johanna’s Hof in 2023 compleet, met van links naar rechts Theo 
Groentjes en partner Marijke Dokter, Christiaan Dokter, Foekje en Gerrit Dokter. 
Foto: aangeleverd

AGENDA
VRIJDAG 24 MAART

Musical ‘Judas en Jezus’ door Aquari-
uskoor om 20.00 uur in de Jacobus-
kerk aan de Kerklaan 37 in Akers-
loot. Info via www.facebook.com/
aquariuskoor. Kaarten bij Mars-
kramer Velzeboer aan de Julia-
naweg 40 in Akersloot. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 25 MAART
Workshop Grieks zingen door 
Kantado Festivalo van 10.00 tot 
12.00 uur in het gebouw van TTVC 
aan de Gobatstraat 12a in 
Castricum. Deelname kost 10 euro 
(koffie/thee na afloop 1 euro). 
Aanmelden via info@wimdegoede.
nl of bel: 06 12025767.

Banenmarkt van 10.00 tot 15.00 uur 
bij GP Groot aan de Boekelerdijk 13 
in Alkmaar. Toegang gratis, 
aanmelden via www.werkenbijgp-
groot.nl/banenmarkt.

Musical ‘Judas en Jezus’ door Aquari-
uskoor om 20.00 uur in de Jacobus-
kerk aan de Kerklaan 37 in Akers-
loot. Info via www.facebook.com/
aquariuskoor. Kaarten bij Mars-
kramer Velzeboer aan de Julia-
naweg 40 in Akersloot.

Open dag bij Helende Halte (praktijk 
van Cranio-therapeuten Ralph 
Schmidt en Sandra Klous) van 14.00 
tot 16.00 uur aan de Stetweg 43a in 
Castricum. Foto: Shot by M.

ZONDAG 26 MAART
Tennisclinic bij TC Bakkum van 11.00 
tot 12.00 uur (jeugd) en van 12.30 
tot 13.30 uur (volassenen 17+). 
Aanmelden via cct@tcbakkum.nl. 
Deelname is gratis, voor tennisrac-
kets wordt gezorgd.

Overdracht Müller-orgel (na restau-
ratie) door Cees van der Poel om 
11.45 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Aansluitend 
concert door Jan Grijper en Toon 
Renssen.

Braamboslezing door Daniël ter 
Maten om  15.00 uur in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1 in Castricum. 
Entreeprijs 5 euro, aanmelden via 
info@rvkcastricum.nl en betaling via 
NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad 
van Kerken Castricum o.v.v. naam en 
‘Braamboslezing’.

Music all-in met Towerstreek Jazz-
band om 15.00 uur in cultureel 
centrum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 in Limmen. Aanslui-
tend jamsessie oude stijl jazz, muzi-
kanten zijn welkom. Toegang gratis.

Optreden ’t Duynvolck om 15.00 uur 
bij restaurant De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 in Bakkum. 
Onder meer Engelse en Ierse melo-
dieën. Info op www.deoudekeuken.
net. Foto: aangeleverd

MAANDAG 27 MAART
Open training voor jeugd (5-10 jaar) 
van 16.00 tot 17.00 uur op sportpark 
Noord-End aan de Bloemen 71a in 
Castricum.

WOENSDAG 29 MAART
Soepcafé van 14.30 tot 16.00 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel aan 
de Stationsweg (schuin tegenover 
het NS-station) in Castricum. Elkaar 
ontmoeten en samen genieten van 
een gratis soep en brood.

Open training voor jeugd (5-10 jaar) 
van 16.00 tot 17.00 uur op sportpark 
Noord-End aan de Bloemen 71a in 
Castricum.

Taalbingo van 10.00 tot 11.00 uur in 
de bibliotheek aan de Geester-
duinweg 1 in Castricum. Deelname 
gratis inclusief koffie/thee. 
Aanmelden niet nodig.

EXPOSITIES
Hetty Spaanderman-Sonnemans uit 
Uitgeest exposeert tot eind maart 
haar schilderijen in de Tuin van 
Kapitein 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 expo-
sitie is dagelijks tussen 09.00 en 
17.00 uur te bezoeken.

De expositie ‘Castricum Spoort’ van 
Oud-Castricum over de geschie-
denis van de Castricumse spoorlijn 
is tot en met april 2023 te bezich-
tigen 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.
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Door Henk de Reus

We ontmoeten Katja Boonstra in 
haar woning aan de Heereweg. Dat 
ze inmiddels tachtig jaar is, is haar 
nauwelijks aan te zien. Logeercollie 
DJ blaft enthousiast en kwispelt 
met z’n staart als de verslaggever 
binnenstapt. Op de vleugel in de 
kamer staan twee foto’s die Katja 
erg dierbaar zijn. Ze vertellen het 
verhaal over haar vader die zij nooit 
heeft gekend en over de zoektocht 
naar zijn zeemansgraf.

Torpedo
Katja: ,,Mijn ouders waren net drie 
maanden getrouwd toen mijn 
moeder op 13 december 1941 naar 
de haven van Soerabaja (Neder-
lands Indië) ging om mijn vader, 
Willem Blom, uit te zwaaien. Hij 
maakte deel uit van de bemanning 
van de onderzeeboot Hr. Ms. K XVI 
die was ingedeeld bij de derde 
divisie van het onderzeebootflot-
tielje in Nederlands Indië. De K XVI 
voer onder commando van luite-
nant ter zee Louis Jarman. In 
november 1941 werd deze divisie 
overgeplaatst naar het eiland 
Tarakan in de buurt van Borneo. 

Men verwachtte een Japanse 
invasie in deze regio en de divisie 
kreeg opdracht om de straat van 
Makassar in de Zuid Chinese Zee af 
te schermen. Vlak voor zijn vertrek 
vertelde mijn moeder hem dat ze 
zwanger van hem was. Zijn reactie 
was: ‘nu kan ik nooit meer sterven!’ 
Mijn moeder zag hem niet meer 
terug want op kerstochtend 1941 
werd de onderzeeboot K XVI, die op 
dat moment aan de oppervlakte 
voer, door de Japanse onderzee-
boot I 66 getorpedeerd. De K VXI 
vloog in brand, explodeerde en 
zonk naar de zeebodem. Alle 36 
opvarenden vonden de dood. Ik 
heb mijn vader dus nooit ontmoet.’’ 
Terwijl hond DJ inmiddels slapend 
aan haar voeten ligt valt er een 
korte stilte.

Geen haat
Aan Katja’s moeder, de in 1999 
overleden schrijfster Elvire Spier, 
vertelde de Kempetai (Japanse mili-
taire politie) dat haar man 
gevangen was genomen en 
onthoofd. Later hoorde ze het 
werkelijke verhaal. Na de oorlog 
keerde ze terug naar Nederland en 
hoorde dat haar hele Joodse familie 
was gedeporteerd. Katja: ,,Toch heb 
ik nooit een woord van haat 
gehoord van mijn moeder. Ze dacht 
ook niet in termen van vijand, ras of 
religie. Iedereen was voor haar 
bijzonder.’’ Katja vertelt dat ze van 
jongs af aan op 4 mei met haar 
moeder meeging naar Den Helder 
voor het bijwonen van de jaarlijkse 
herdenking van de in de oorlog 
omgekomen onderzeedienst-
mannen. In Katja’s beleving leefde 
haar vader nog. Ze had dit beeld 
omdat ze de trouwfilm van haar 
ouders meerdere keren had gezien. 
Later veranderde dit gevoel. Ze 
wilde dat haar vader en de mede 
bemanningsleden niet zouden 
worden vergeten. 
Katja: ,,M’n moeder hertrouwde met 

een marinier. Hoewel ik een fijne 
stiefvader aan hem had bleef mijn 
natuurlijke vader altijd een belang-
rijke rol in mijn leven spelen.’’

Zoektocht
Katja ontmoet ieder jaar tijdens de 
4 mei herdenking Hans Besançon, 
de zoon van de commandant van 
de in december 1941 tot zinken 
gebrachte onderzeeboot Hr. Ms. 
XVII. Besançon speelde eerder een 
belangrijke rol bij het vinden van 
wrakken. Zo spoorde hij in 1982 de 
onderzeeboot van zijn vader op en 
richtte hij zich hierna op het vinden 
van de overige oorlogswrakken, 
zowel in de Zuid Chinese Zee als in 
de Noordzee. Hij vertelt Katja dat hij 
informatie heeft over de vermoede-
lijke zinkplaats van de K XVI en 
vraagt Katja of zij zin heeft om 
samen op zoek te gaan naar de 
sinds W.O II vermiste onderzee-
boten, waaronder die van haar 

vader.
Samen richten zij de Stichting 
Nabestaanden Onderzeeboten 
1940-1945 (SNO) op. Het comité 
heeft als doel de vermiste onder-
zeeboten uit de Tweede Wereld-
oorlog terug te vinden en de herin-
nering aan de omgekomen beman-
ningsleden in stand te houden. 
Vanaf 2002 doet de stichting een 
aantal pogingen om de wrak-
plaatsen van de nog vermiste 
onderzeeboten te lokaliseren. Dit 
resulteert in de vondst van de Hr. 
Ms. 020 op 12 juni 2002.
Om zich voor te bereiden op de 
zoektocht in de Zuid-Chinese Zee 
haalt Katja op haar zestigste haar 
duikbrevet. Ze vindt dat de boot 
van haar vader gevonden moet 
worden en ze wil meehelpen 
zoeken. ,,Ik wilde weten wat er 

precies was gebeurd. Deze mannen 
mochten niet worden vergeten.” In 
de tussentijd leert zij Klaas Brouwer 
kennen. Hij is gezagvoerder bij de 
KLM en tevens voorzitter van de 
International Association For Handi-
capped Divers (IAHD). De leden zijn 
gehandicapte, maar bijzondere 
bekwame duikers die vastbesloten 
zijn de boten te vinden. Brouwer zal 
de expeditie leiden. Katja en haar 
dochters Claire en Jessica, beiden 
geoefende duikers, gaan mee. De 
vraag die Katja vanaf dat moment 
bezig houdt: zal zijn zeemansgraf 
nog ongeschonden zijn?

In een van de volgende edities van 
deze krant leest u wat Katja’s zoek-
tocht heeft opgeleverd en over een 
bijzondere ontmoeting die zij later 
dat jaar heeft.

Castricum - De Castricumse Katja Boonstra (80) heeft haar vader nooit gekend. Hij maakte deel uit van de 
bemanning van de onderzeeboot Hr. Ms. K XVI die in 1941 in de Chinese Zee door een Japanse boot tot zinken 
werd gebracht. Alle 36 opvarenden kwamen hierbij om. Om te voorkomen dat haar vader en de overige beman-
ningsleden vergeten zouden worden, startte Katja een zoektocht naar het zeemansgraf. De toevallige 
contacten die hierbij ontstonden leidden tot een verzoening van vroegere vijanden.

Zoektocht naar zeemansgraf leidt tot 
verzoening van vroegere vijanden (1)

Katja Boonstra naast de foto van haar vader en de foto waarop zij met haar moeder staat. Foto: Henk de Reus

Katja’s vader: Willem Blom.
Foto: aangeleverd

Katja’s ouders Elvire (20) en Wim (23) tijdens hun huwelijk, drie maanden voordat 
Wim om het leven kwam. Foto: aangeleverd

Onderzeeboot Hr. Ms ‘K XVI’ voordat het door een Japanse onderzeeër werd 
getorpedeerd. Foto: aangeleverd

Monument voor de Gevallenen Onderzeedienst 1940-1945. Foto: aangeleverd
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Door Willem Koot, voetbalvereniging 
Limmen

Uit een vrije trap van Björn Valkering 
kopte Donker onberispelijk raak. 
Vlak voor de rust een mooie aanval: 
via Boris de Boer en Jacco de Jong 
kwam de bal bij Björn Valkering, die 
hard uithaalde en de 0-2 maakte. In 
de 53e minuut gaf Peemen een pass 
naar Björn Valkering die hard 
uithaalde. De keeper kon de bal niet 
onder controle krijgen en de terug-
springende bal was een prooi voor 
de inlopende Stan Donker: 0-3. 
Jacco de Jong vond dat hij al een 
paar wedstrijden ‘droog’ stond en 
maakte daar in de 60e minuut een 
eind aan. Een droge knal ging onder 

de keeper door in het doel. Ook 
mooie kansen voor Hugo Boys, 
maar dat kwam door slordigheden 
van de Limmers. Goed keeperswerk 
van Glorie voorkwam een tegen-
goal. De 0-5 was een prachtige goal 
van de ingevallen Mika Miettinen. 
Op de 16-meterlijn draaide hij mooi 
van zijn tegenstander weg en 
scoorde met links in de uiterste 
hoek. 
Hopelijk is voor Limmen het tij nu 
gekeerd. Elke wedstrijd moet nu 
gewonnen worden, daar Meervo-
gels ook goed bezig is. Volgende 
week thuis tegen Koedijk. Zij staan 
op drie punten, dus dat is uitkijken 
geblazen. Maar de trouwe aanhang 
is er weer. Let maar op!

Limmen weer productief tegen 
Hugo Boys: eindstand 0-5
Limmen - Limmen trad zondag aan met weer een andere opstelling dan 
een week eerder. Mees Duinmeijer en Mika Miettinen zaten op de bank 
en aanvoerder Sem Winter was afwezig. Stan Donker stond weer in de 
basis en dat wierp in de 11e minuut al zijn vruchten af.

Drie doelpuntenmakers, van links naar rechts: Mika Miettinen, Jacco de Jong en Stan 
Donker. Foto: Willem Koot

De MA+MB-poule was gevuld met de 
teams Lightning, Sun, Comets, 
Rainbow en Team Rockets. Bij de 

CMV-MC poule streden de Wolven, 
Tijgers, Beren, Leeuwen en Dingo’s 
om de meeste punten. De Comets en 

de Beren waren de twee teams die na 
een spannende strijd als winnaars uit 
de bus kwamen. Na het ‘diner à la 
patata’ was het tijd voor een potje 
glow-in-the-dark-volleybal. De deel-
nemers betraden de geheel verduis-
terde zaal eerst nog wat schichtig 
met shirts, broekjes en sokken die fel 
oplichtten in de blacklights. Iedereen 
was alleen nog te herkennen aan de 
weerkaatsing van de kleding en de 
kunstzinnige uitingen van opge-
brachte glow-in-the-dark-make-up. 
De lijnen, palen en netten waren 
afgeplakt en beter zichtbaar dan ooit. 
Maar wie aan de overkant in het veld 
stond te glowen, bleek een raadsel. 
De bal vloog als een razende komeet 
door de lucht. De oriëntatie was wat 
lastig, maar het plezier er niet minder 
om. Na deze bijzondere wedstrijd 
volgde een pubquiz, die door de 
Smarty Pants werd gewonnen. 
Petje af ook voor de andere teams, 
die met een nek-aan-nekrace net niet 
de voorsprong wisten af te pakken. 
En het moet gezegd worden: de 
leiding heeft van het enthousiasme 
genoten!

Castricum - Zaterdag vond het ‘Spring is in the Air’-jeugdevenement 
plaats bij volleybalvereniging Croonenburg. Het merendeel van de 
jeugdleden was vanaf 15.45 uur in de zaal om na een warming up ‘van 
links naar rechts’ in gemixte teams de onderlinge strijd aan te gaan.

‘Spring is in the Air’-jeugdevenement 
Croonenburg daverend succes

Het glow-in-the-dark-volleybaltoernooitje tijdens het ‘Spring is in the air’-
evenement. Foto: Elzo Oosterom

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Vitesse denderde over Hoofdorp 
heen en besliste in twee minuten de 
wedstrijd, nadat Joris Veldt met zijn 
specialiteit (de verre ingooi) Max 
Lodewijks wist te bereiken die de 
bal breed terug legde op Martijn 
Kuijs die zich vrij speelde en vanaf 
twintig meter met een hard schot 
de keeper kansloos liet: 1-0.

Gelijk vanaf de aftrap veroverde 
Vitesse wederom de bal en werd 
Rick Beentjes, die de zweem van 
buitenspel omzeilde door van eigen 
helft te komen, de diepte inge-
stuurd. Na een snelle blik opzij voor 
hulp besloot hij het zelf te doen en 
schoof de bal beheerst langs de 
uitkomende keeper: 2-0. Nu heeft 
Hoofdorp echt geen matig elftal en 
had Vitesse in de uitwedstrijd de 
grootste moeite om na een 
1-3-voorsprong een 3-3-stand over 
het laatste fluitsignaal te krijgen. Zij 
hebben twee razendsnelle buiten-
spelers die het onze backs heel 

moeilijk maakten, maar je ziet deze 
selectie stappen maken en nu goed 
mee kunnen komen met het niveau 
van de 1e klasse. Zowel Joris Veldt 
als Robin Stam gaven vandaag niets 
meer weg en als aanvoerder en spits 
van Hoofdorp beleef je een slechte 
middag tegen Jasper Rutgers en 
Milo Cremers. Na een half uur zette 
Vitesse weer aan en nadat Rick 
Beentjes bij de achterlijn zijn 
voorzet na het uitspelen van de 
keeper voor een leeg doel zag 

worden uitverdedigd, was het in de 
35e minuut wel raak. Een slechte 
inspeelpass uit de verdediging van 
Hoofdorp kwam recht in de voeten 
van Ron Scheffer, die direct Max 
Lodewijks aanspeelde, die op zijn 
beurt de bal breed legde op de 
aanstormende Joey van Esveld, die 
simpel de 3-0 in de hoek kon 
plaatsen. Hoofddorp probeerde, 
mede dankzij de warrig fluitende 
scheidrechter, met wat vrij trappen 
in de laatste minuten voor de rust 
voor wat gevaar te zorgen, maar 
hiermee kwam Vitesse geen 
moment in de problemen.

De tweede helft startte bijna gelijk 
als de eerste met twee kansen, 
waarvan de eerste net voorlangs 
ging en Martijn bij zijn de schot het 
vizier te hoog had staan. In de 60e 
minuut kwam Vitesse alsnog op 4-0 
door de ingooi van Joris Veldt naar 
Milo Cremers, die al doorkoppend 
de bal bij Max Lodewijks bezorgde, 
die wat hoog opstuitende met een 
halve omhaal, volley, karate trap in 
de verre hoek schoot. Nadat Rick 
Beentjes nog een keer diep weg 
gestuurd, maar helaas de bal te ver 
voor zich uitspeelde, geloofde 
Vitesse het wel en kon het wisselen 
beginnen met invallers Luuk ten 
Broek, Robbie Baltus, Sam Veldt en 
Bas Kiebert. Wel kreeg Vitesse nog 
een doelpunt tegen in de 93e 
minuut: 4-1.

De trouwe Vitesse supporter, die na de hete maar voortreffelijke koffie 
iets te laat de kantine uitkwam, kon zijn ogen niet geloven toen deze om 
de hoek van de tribune naar het scorebord keek: 2-0. De eerste gedachte 
was dat het nieuwe scorebord nog niet op 0 was gezet, maar navraag 
langs de lijn aan de supporters die wel op tijd waren deed hem/haar 
begrijpen dat er twee doelpunten waren gemist.

Vitesse ’22 schiet uit startblokken

De verdediging van Vitesse stond weer als een huis. Foto: aangeleverd

Castricum - Op het boardingveld 
van FC Castricum wordt voor het 
eerst volgens de regels van 
Walking Football gespeeld. De 
zestigplussers (en nog oudere 
helden) uit Castricum komen vanaf 
20.00 uur een uur lang in actie. 
Iedereen is welkom en gewaar-
schuwd: ,,Je komt gegarandeerd 
met een bezwete rug van het veld 
af’’, aldus de organisatie. 

Met een reeks nieuwe spelregels is 
Walking Football uitermate geschikt 
voor die leeftijdgenoten (60+) die 
lekker sportief bezig willen zijn met 
een gezellige nazit op donderdag-
avond. Vrij lopen, inzicht en direct 
overspelen zijn belangrijke 

elementen. Fysiek contact is 
verboden. Hardlopen mag niet en de 
bal boven kniehoogte spelen mag 
ook niet, slidings zijn niet toege-
staan. Keepers zijn er niet en ook de 
buitenspelregel is niet van 
toepassing.
,,Mensen met een kapotte knie of 
een versleten rug staan nu nog veel 
te vaak langs de lijn, terwijl ze 
gewoon mee hadden kunnen doen’’, 
stelt medeorganisator Peter van 
Splunter tevreden vast. ,,Walking 
Football zal een tijdje nodig hebben, 
maar dan kan niemand er meer 
omheen. Dit is het antwoord op de 
vraag hoe zestigplussers zonder 
lichamelijk contact toch kunnen 
blijven voetballen.’’

Walking Football wekelijks
op donderdagavond bij FCC

LIMMEN - KOEDIJK

Pupil van de week:  GABRIËL SPELER VAN LIMMEN JO11-2

Balsponsors:   Dennis Beentjes keuken en interieurbouw

ZONDAG 26 MAART
Aanvang 14.00 uur
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De kruiswegstaties worden voor in de 
kerk op een scherm geprojecteerd. De 
meditaties bij de veertien staties 
worden afgewisseld met hiervoor 
uitgezochte gezangen door een 
projectkoor van circa dertig zangers. 
De kruiswegafbeeldingen die getoond 
worden zijn indrukwekkend. Ze zijn 
van de kruiswegstaties in Lourdes. 
Deze staties zijn van de hand van de 
bekende beeldhouwer Raffi. Ze zijn 
daar geplaatst in 1912. De gietijzeren 
beelden hiervan zijn twee meter hoog!
De muziek die wordt gezongen is 
afkomstig uit de Matthäus Passion van 
Bach, het requiem van Faure en 
gezangen van G.B. Martini, K. Jenkins, 
J. Krom en Th. Dubois, aangevuld met 
enkele bekende originele gregoriaanse 

gezangen. De viering begint met ‘In 
Monte Oliveti’ (in de hof van olijven) 
van G.B. Martini en eindigt met het 
bekende Greoriaanse gezang ‘In Para-
disum’ (de engelen begeleiden u naar 
het paradijs).
Het koor bestaat uit zangers van St.-
Caecilia (Akersloot) en Laus Deo 
(Uitgeest), aangevuld met een aantal 
gastzangers. De leiding is in handen 
van Cora de Lange, de orgelbegelei-
dingen zijn van Ria Pijlman. Deze kruis-
wegvieringen wordt twee keer 
gehouden en wel op vrijdag 31 maart 
om 15.00 uur in de kerk van Maria 
geboorte aan de Langebuurt in 
Uitgeest en op vrijdag 7 april (Goede 
Vrijdag) in de Jacobuskerk aan de Juli-
anaweg in Akersloot.

Speciale kruiswegvieringen
in Akersloot en Uitgeest
Akersloot/Uitgeest - De vastentijd is de voorbereiding voor het Paasfeest. 
In de laatste week van de vasten wordt op Goede Vrijdag altijd een kruis-
wegviering gehouden. In een kruiswegviering loopt u als het ware mee 
met de kruisweg, zoals Jezus die zelf is gegaan. Dit jaar is van deze 
kruisweg een heel bijzondere viering gemaakt.

Elmer tijdens een eerdere fietstocht in de Col du Galibier, een bergpas in de Franse Alpen. Foto: aangeleverd

Terugkijkend op zijn leven tot nu toe 
concludeert de 57-jarige zorgma-
nager dat hij een tamelijk turbulent 
leven heeft gehad. Talloze verhui-
zingen, kinderen met extra aandacht, 
een ingewikkeld huwelijk dat uitein-
delijk strandde en het overlijden van 
zijn moeder hakten er in mentaal 
opzicht flink in. Daar kwam de coron-
acrisis nog eens bovenop, met 
diverse sterfgevallen in het woon-
zorgcentrum waar hij de scepter 
zwaait. Precies op dat moment kreeg 
hij zelf te maken met kanker. Elmer: 
,,Ik kwam op 4 mei 2020 in een 
ziekenhuis terecht, nadat ik een paar 
dagen ervoor klachten kreeg. Van de 
ene op de andere dag was er letter-
lijk een gat in mijn mond ontstaan, 
waar een tumor doorheen kwam. Via 
mijn amandel bereikte het mijn tong. 
Eigenlijk een geluk bij een ongeluk, 
dat het zo gelopen is, want anders 
was het wellicht verder mijn lichaam 
ingegaan.’’ Een doorverwijzing naar 

een gespecialiseerd ziekenhuis in 
Maastricht volgde. Daar houdt een 
medisch team zich specifiek bezig 
met vormen van kanker in het hoofd 
en in de halsstreek. ,,Een fantastisch 
ziekenhuis met heel goede mensen, 
ik heb daar zo veel vertrouwen in! Ik 
kom er nu nog elke vier maanden 
voor controle.’’

In minder dan een half jaar na het 
stellen van de diagnose werd Elmer 
genezen verklaard. ,,Dan pak je het 
leven weer op, je gaat weer gewoon 
verder met wat je altijd deed. Maar 
tegelijk denk je ook: is dit het dan? 
Wat wil ik nog in mijn leven? Je hoort 
mensen vaak praten over voor en na 
kanker, maar zo voelt het ook echt. 
Andere waarden in het leven worden 
belangrijker voor je. Ik besloot om de 
tijd te gaan nemen en na te gaan 
denken over wat ik nog wil in mijn 
leven. Waar wil ik wonen? Wat voor 
werk wil ik doen?’’ Elmer woont 

alleen, zijn kinderen zijn inmiddels 
volwassen. Hij besloot om zijn baan 
op te zeggen en een fietstocht van 
vijf maanden voor te bereiden. 
Volgende week vertrekt hij om via 
België, Luxemburg en Frankrijk naar 
Italië te fietsen. Daarna volgen onder 
meer Griekenland, Albanië, Monte-
negro, Oostenrijk en Duitsland. ,,De 
route heb ik al helemaal uitgestip-
peld, het is een afstand van ongeveer 
zesduizend kilometer. Ik wil per dag 
zestig kilometer gaan fietsen. Dat is 
op zich niet zo veel, maar vergeet 
niet dat je in de meeste landen te 
maken hebt met steile routes. Boven-
dien wil ik de tijd nemen om er ook 
echt van te kunnen genieten. Ik ga 
bijvoorbeeld naar Rome en daar wil 
ik wel een paar dagen blijven om 
rond te kunnen kijken.’’

Voor het plannen van zijn route heeft 
Elmer een account gemaakt op de 
app Polarsteps. ,,Daar kunnen 
mensen mij straks ook volgen. Ik ga 
er beschrijven wat ik meemaak en 
hoe ik over dingen denk. Ook zal ik er 
foto’s van de reis plaatsen.’’ De 
nachten wil hij zo veel mogelijk door-
brengen op kleine campings in 
natuurgebieden. Ook kan hij terug-
vallen op het netwerk ‘Vrienden op 
de Fiets’ voor het vinden van een 
particulier logeeradres. ,,Eventueel 
kan ik ook af en toe naar een Bed & 
Breakfast gaan.’’ Morgen neemt Elmer 
afscheid bij De Santmark en in de 
dagen erna haalt hij zijn huurwoning 
leeg, zodat hij de sleutel kan inle-
veren. ,,Ik heb er bewust voor 
gekozen om de woning niet aan te 
houden. Dat dwingt me ertoe om 
straks bij terugkomst een nieuwe 
keuze te maken.’’ Met zijn actie hoopt 
hij minimaal 10.000 euro bijeen te 
fietsen voor KWF Kankerbestrijding. 
Dat geld moet wat hem betreft 
besteed worden aan preventie. ,,Ik 
zeg niet dat je kanker kunt voor-
komen, maar je kunt wel de kans 
verkleinen door gezond te eten, veel 
te bewegen en stress te verminderen. 
Ik wil meer mensen inzicht geven in 
wat het betekent om ziek te zijn.’’ 

Wil je een bedrag doneren? Ga dan 
naar acties.kwf.nl en zoek de naam 
Elmer Ypenburg op.

Castricum - In het voorjaar van 2020 werd bij Elmer Ypenburg (1966) de 
diagnose kanker gesteld. Hij was toen net drie maanden in dienst bij 
ViVa! Zorggroep als locatiemanager van woonzorgcentrum De Santmark. 
Een behandeltraject volgde en verliep positief. Nog datzelfde jaar werd 
hij genezen verklaard, maar het zette hem behoorlijk aan het denken 
over zijn toekomst. Vervolgens nam hij een rigoureus besluit. Elmer 
diende zijn ontslag in en zegde de huur van zijn woning op. Volgende 
week vertrekt hij voor een fietstocht van vijf maanden door Europa. De 
reis heeft een tweeledig doel: geld inzamelen voor KWF Kankerbestrij-
ding en nadenken over de toekomstige invulling van zijn leven.

Elmer (57) fietst vijf maanden door 
Europa voor KWF Kankerbestrijding

Elmer Ypenburg. Foto: aangeleverd Limmen - VormVitaal Limmen heeft 
jarenlange ervaring in het begeleiden 
van mensen die alles al eens hebben 
geprobeerd, maar steeds weer terug-
vielen in het oude patroon. De werk-
wijze met het EMS-apparaat is veel 
intensiever ten opzichte van sporten. 
Daarbij lig je lekker ontspannen op 
de comfortabele behandelbank, 
terwijl via ultrasound de vetcellen 
worden aangepakt en tegelijkertijd 
de spieren middels elektrostimulatie 
worden getraind, zonder kans op 
blessures (EMS). 
Wil je afvallen en je spieren 
versterken? Herstellen na een bles-
sure, ziekte en/of jouw cellulitis 
verminderen? Dan is het tijd voor 
actie! Boek deze week nog een proef-
behandeling. VormVitaal geeft je 
advies en stelt samen een behandel-
plan op: ,,Wij gaan je helpen! Je kunt 
bij ons terecht voor de benen, billen, 
armen, heupen, cellulite, vetverbran-
ding, spieropbouw, herstellen na long 
covid; ook hebben wij mooie resul-

taten bij ms, artrose en reuma!’’
Nieuwgierig geworden? Bel/app/mail 
nu voor een intake en proefbehande-
ling en ontvang tot eind april een 
leuke aanbieding voor de vervolgses-
sies. Nu voor 49 euro. 

Bel/app naar 06 85852603 of mail 
naar limmen@vormvitaal.nl of kijk op 
www.vormvitaal.nl.

De kilo’s eraf en de spieren 
sterk: het kan bij VormVitaal

Ontspannen liggen, terwijl de 
vetcellen worden aangepakt en de 
spieren worden getraind. 
Foto: aangeleverd

VriendenLoterij steunt FC 
Castricum met 5.000 euro

Het bestuur van FC Castricum neemt de cheque van de VriendenLoterij in ontvangst. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor voetbal-
vereniging FC Castricum. De vereniging is benoemd tot Club van de Week en 
ontvangt daarom een eenmalige bijdrage van 5.000 euro. FC Castricum gaat 
het geld gebruiken om ledverlichting aan te schaffen.
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