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Castricum - Het fraaie lenteweer van afgelopen week lokte velen om het strand op te zoeken. Het water was nog aan 
de frisse kant, maar voor het meepikken van wat zonnestralen en het bouwen van zandkastelen waren de omstandig-
heden prima. Saar (3) had het maar druk met het aanslepen van water voor haar kasteel. Tekst en foto: Henk de Reus.

Lenteweer lokt strandgangers 
naar de Castricumse kust

Door Hans Boot

Na een korte inleiding van raadsvoor-
zitter Mans kreeg Roel Beems het 
woord om de resultaten van de eerste 

verkenningsronde voor het vormen 
van een nieuw college toe te lichten. 
De politiek leider van Lokaal Vitaal zei 
dat hij samen met Bert Meijer prettige 
en constructieve gesprekken had 

gevoerd met de zeven andere lijsttrek-
kers en dat de verwachting is dat er 
snel stappen kunnen worden 
genomen. Alle partijen hadden 
aangegeven deel te willen uitmaken 
van een te vormen college, waarbij de 
voorkeur is uitgesproken om dat met 
vier partijen te doen die in totaal mini-
maal veertien zetels hebben gehaald.

Combinatie
Beems liet een sheet zien van welke 
werkgebieden (domeinen) wordt 
uitgegaan. Dat zijn het ruimtelijk 
domein (o.a. bouwen en wonen), 
sociaal domein (jeugdzorg en Wmo, 
maatschappelijk domein (klimaat en 
groen) en het �nancieel-economisch 
domein, waaronder �nanciën en de 
BUCH. ,,We hebben elke partij 
gevraagd welk domein zij het meest 
zien zitten en of er een voorkeur is 
voor de samenstelling van het college. 
Daarvoor kon men twee opties 
invullen. Ook is gevraagd of men kiest 
voor een traditioneel raadspro-
gramma of een coalitieakkoord, 
waaruit bleek dat er behoefte is aan 
een combinatie daarvan.’’ 

Lees het hele verhaal elders in deze krant

Castricum - Direct na het bekendmaken van de verkiezingsuitslag heeft 
Lokaal Vitaal als grootste partij het voortouw genomen in het vormen 
van de coalitie. Bij de eerste verkenning kreeg lijsttrekker Roel Beems 
ondersteuning van oud-wethouder Bert Meijer. Afgelopen donderdag 
kwamen de acht partijen bij elkaar voor een gesprek over de uitkomsten.

Eerste verkenningsgesprekken 
voor collegevorming afgerond

Roel Beems wordt op de avond van de verkiezingsuitslagen geïnterviewd. Rechts 
oud-wethouder Bert Meijer. Foto: Hans Boot

Castricum - In de nacht van 
woensdag op donderdag zagen poli-
tieagenten een voertuig licht slinge-
rend door Castricum rijden. De 
bestuurder kreeg op de Cieweg een 
stopteken en uit een blaastest bleek 
al snel dat hij te diep in het glaasje 
had gekeken. De man is aange-
houden en overgebracht naar het 
politiebureau van Alkmaar. Daar blies 
hij 700 µg/l alcohol, dat is bijna drie 
maal de maximaal toegestane 
hoeveelheid. Zijn rijbewijs werd 
direct ingevorderd.

Drankrijder moet 
rijbewijs inleverenPUZZEL MEE!  

  ELDERS IN DEZE KRANT

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
2 PERSONEN 

ZUURKOOLSTAMP
1 RUNDER ROOKWORST

SAMEN€ 6,99

 5 WKN GERIJPT EN SUPERMALS! 
HOOGLANDER 

ENTRECOTE
100 GRAM € 3,65

OSSENSTAARTSOEP
PER POT  € 3,99

VLEESWARENTRIO 
ARDENNER HAM/

CORNEDBEEF/CHORIZO
SAMEN € 5,99

email: limmen@easyslim.nu
06-85852603 - www.easyslim.nu

Boek nu een intake & proef-
behandeling voor 39 euro

ELKE DAG VERS UIT DE OVEN PAASSTOL
500 GRAM

ELKE DAG VERS UIT DE OVEN!

7,95
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DONDERDAG 31 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

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

VRIJDAG 1 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres. 
Eerste vrijdag van de maand. 
10.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 2 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

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

ZONDAG 3 APRIL
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen. 5e 
zondag 40 dagentijd. IONAdienst 
en kinderdienst. Te volgen op 
radio Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

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

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Brug-
gink met Gemengd Koor.

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur,
Euch.viering. N. Mantje m.m.v. 
koor Aquarius.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Krijn de Jong. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met Herenzanggroep. 
Voorganger: Pastor K. Kint.

MAANDAG 4 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 5 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

‘Lastige periode’
Tevens waren de partijen het erover 
eens dat er nu vier wethouders 
moeten komen, om de burgemeester 
van extra portefeuilles te ontlasten. 
In ieder geval heb ik met Bert Meijer 
mogen concluderen dat de stand-
punten niet ver uit elkaar liggen en 
er veel gezamenlijke doelen zijn op 
bijvoorbeeld het gebied van 
bouwen. We moeten echter ook 
rekening houden met een lastige 
periode door in�atie en de nadelige 
gevolgen van de oorlogscrisis. De 
opdracht is ook om te dealen met 
andere overheidsinstanties.’’

‘Akkoord voor Pasen’
Nadat de mogelijke formaties op 
basis van het aantal zetels in beeld 
was gebracht, vertelde Beems hoe de 

planning eruitziet. Deze week wordt 
de diepte ingegaan met één-op-
ééngesprekken die Lokaal Vitaal 
voert met VVD, GroenLinks, de Vrije-
Lijst en het CDA. De meerderheid van 
de raad heeft de verwachting dat zij 
het programmatisch met elkaar 
kunnen vinden, complementair zijn 
en goed kunnen samenwerken. In de 
vervolgfase zullen vier van de vijf 
genoemde partijen het college gaan 
vormen. Er wordt nu in eerste 
instantie toegewerkt naar een coali-
tieakkoord op hoofdlijnen dat men 
voor Pasen hoopt te kunnen 
presenteren.

Tweede informateur Mans vroeg aan 
de raadsleden of er nog zaken waren 
die nadere toelichting behoefden. 
Daarop verzochten José Smits (PvdA) 
en Gerard Brinkman (GroenLinks) de 
informatie te delen van de voor-

keuren van alle partijen voor de 
samenstelling van de coalitie. Smits 
wilde bovendien een debat over de 
verkenning en pleitte voor een meer-
derheidscollege dat recht doet aan 
de winnaars van de verkiezingen. De 
voorzitter schorste de vergadering 
voor vijf minuten, die werd voort-
gezet met het tonen van de acht 
voorkeursinvullingen.

De conclusie van de eerste verken-
ningsronde is dat iedereen op de 
ingeslagen weg wenst door te gaan 
met inachtneming van het voorstel 
om naast Bert Meijer een tweede 
informateur aan te wijzen. De reden 
hiervan is dat zo optimale onafhan-
kelijkheid kan worden gegarandeerd. 
Meijer dankte alle partijen voor de 
constructieve gesprekken en de 
complimenten die hij mocht 
ontvangen.

Coalitievorming: ‘hoofdlijnen uit 
akkoord voor Pasen gepresenteerd’

Castricum - Casa Ibiza is een leuke, 
gezellige winkel geïnspireerd door 
het zonnige Spaanse eiland Ibiza. 
Wanneer je naar binnen loopt waan 
je jezelf in Ibiza met lekkere lounge-
muziek en een Ibiza-aankleding. 
Vrolijke voorjaarskleuren, �eurige 
Ibizajurken en -rokken, eventueel 
gecombineerd met rustige basic 
elementen. Heb je geen zin in een 
Ibizajurk of -rok, dan kun je bij Casa 

Ibiza ook terecht voor comfortabele 
broeken, leuke tops en �jne vesten. 
De kleding is allemaal goed met 
elkaar te combineren, zodat je jouw 
favoriete out�t helemaal compleet 
kunt maken. Eigenaresse Simone 
gaat regelmatig op inkoop, zodat je 
altijd wel weer wat nieuws kunt 
scoren. Ook voor leuke cadeautjes 
kun je goed slagen bij Casa Ibiza; 
windlichten, dromenvangers, windg-

ongen, wierookstokjes met houders, 
beautyproducten zoals Hei Poa oils 
en nog veel meer. Kijk, bewonder en 
geniet ook van de prachtige siera-
denlijn van FactorTrix. Kortom: een 
winkel waar je blij van wordt! Kom 
gezellig langs aan de Dorpsstraat 39 
in Castricum. Openingtijden: dinsdag 
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Facebook en Instagram: casaibiza.
shop.

Kleding shoppen in Ibizastijl
Mode in de stijl van Ibiza, klaar om gekocht te worden. Foto: aangeleverd

Castricum - Het speelterrein bij 
Camping Geversduin is �ink uitge-
breid met een aantal attracties. Er is 
onder anderen een kabelbaan bijge-
komen, waarvan afgelopen zaterdag 
al druk gebruik werd gemaakt. Dat 
was ook de tweede dag waarop de 
camping weer open was. Niet alleen 
de kampeerders, maar ook andere 
bezoekers namen het er nog even 
van en genoten op de terrassen van 
het heerlijke voorjaarszonnetje. Als 
het weer zo blijft en het leven niet 
opnieuw wordt beperkt door corona-
maatregelen, belooft het een mooi 
seizoen te worden. Tekst en foto: 
Hans Boot

Nieuwe speeltuin 
bij Geversduin
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Agenda Raadsvergadering 
Woensdag 30 maart 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
19.30 uur    Raadsvergadering

1 Opening 
2 Vaststellen agenda
3 Installatie/beëdiging van de raadsleden
4 Benoemen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe 
   commissieleden en wethouders
5 Sluiting

Prijsvraag: win een nestkastje voor mezen 

Elk haartje kan klachten geven. Maar 
om hoeveel van die irritante haartjes 
van de eikenprocessierups gaat het 
eigenlijk? Wie het juiste antwoord weet 
of het dichtst in de buurt komt, kan 
daarmee een nestkastje voor mezen 
winnen. Want meer mezen is goed 
tegen de rupsenplaag omdat deze 
vogels de diertjes graag op het menu 
hebben.

Voor 50 inzenders ligt een nestkastje klaar. 
Deze rups komt de laatste jaren steeds 
vaker voor. Hij is bedekt met brandharen, 
die voor irritatie kunnen zorgen aan 
onder meer huid en ogen. Daarom maakt 
de gemeente werk van de bestrijding. 
Wie een nest ziet, kan dit melden bij de 

gemeente, die haalt het nest dan weg. 
Melden gaat het best via Fixi.nl.

Raad het aantal
De prijsvraag luidt als volgt: Vorig jaar zijn er 
in Castricum 37 rupsennesten aangetroffen. 
Hoeveel brandharen hadden al die rupsen in 
totaal ongeveer? 

Stuur het antwoord 11 april naar: 
info@castricum.nl onder vermelding van 
Prijsvraag eikenprocessierups. 
De gemeente verdeelt 50 nestkastjes onder 
de inzendingen die het dichtstbij de eigen 
berekening zitten. 
Meedoen kan alleen door inwoners van 
de gemeente. Winnaars krijgen persoonlijk 
bericht. 

ZOA collecteert van
27 maart t/m 2 april 2022

Dorpsstraat afgesloten voor autoverkeer 
tijdens uitgaansavonden 
Voor de corona deden we het al, en 
de gemeente gaat het weer invoeren: 
tijdens de uitgaansuren op vrijdag en 
zaterdagavond is geen autoverkeer 
mogelijk tussen Verlegde Overtoom en 
Stationsweg. Deze maatregel is voor de 
veiligheid van het uitgaanspubliek.

De Dorpsstraat is tijdens de uitgaansuren 
druk bevolkt met uitgaanspubliek. Daarbij 
staan mensen ook vaak met meerderen op 
straat stil. Dat is op zichzelf al gevaarlijk, 
maar samen met (te) hard rijdend auto-

verkeer zorgt dit voor levensgevaarlijke 
situaties. De politie bekeurt wel, maar dan is 
de overtreding al begaan. Bovendien heb-
ben handhavers het juist dan druk met het 
handhaven van de openbare orde.

Afsluiting met hekken
Het uitgaansgebied wordt met hekken 
afgesloten op vrijdag- en zaterdagavond 
van 23.00 tot 3.30 uur. Hulpdiensten
kunnen passeren. Omwonenden moeten 
wel omrijden tijdens de uren van de 
afsluiting.

Installatie nieuwe raad 
De raad vergadert woensdag 30 maart 
vanaf 19.30 in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Tijdens deze vergadering staat de 
installatie van de raadsleden centraal. U 
bent van harte welkom deze vergadering bij 
te wonen. Ook kunt u de bijeenkomst live 
volgen via castricum.raadsinformatie.nl. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de agenda en vergaderstuk-
ken van de gemeenteraad. 
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met Ontwikkelaar Middenduin Beheer 
B.V. voor de realisatie van 73 woningen (bestaande uit 48 koopwoningen, 18 
sociale huurappartementen en 7 sociale koopwoningen), 137 parkeerplaatsen, 
groenvoorzieningen en overige inrichting van de openbare ruimte.

Meer informatie
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden 
ingediend.
Als u vragen heeft over dit project en deze overeenkomst kunt u contact opnemen met 
de heer M. Vinke, telefoonnummer: 088 909 7496.

Anterieure overeenkomst Startingerweg fase 2 in Castricum

Het ontwerp bestemmingsplan Startingerweg fase 2 in Castricum voorziet in 73 
woningen. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat ter plaatse van de gevels van 62 van 
de 73 woningen wordt de ten hoogste toelaatbare waarde van Lden 48 dB uit de 
Wet geluidhinder overschreden. Hiervoor is een hogere waarde aangevraagd. Het 
ontwerpbesluit hiertoe ligt gedurende 6 weken ter inzage.

Ter inzage
Het ontwerp besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 maart 2022 tot en met 
12 mei 2022 ter inzage op het gemeentehuis van Castricum, alsook op 
www.castricum.nl en ruimtelijkeplannen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Ontwerp Besluit hogere grenswaarde geluid Startingerweg fase 2 

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Henriëtte Roland 
Holststraat in Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 30 maart 
2022 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 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Het bestemmingsplan voorziet in 73 woningen op momenteel grotendeels 
onbebouwde percelen aan de Startingerweg.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.castricum.nl. Op officielebekendmakingen.nl 
vindt u de officiële publicatie. Vanaf 30 maart 2022 tot en met 12 mei 2022 ligt het 
ontwerp plan ook ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u 
schriftelijk zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan, onder vermelding 
van ‘zienswijze bestemmingsplan Startingerweg fase 2’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Ontwerp bestemmingsplan Startingerweg fase 2 in Castricum 
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Amberlint (t.o. nr. 24) in Limmen, het plaatsen van een plaquette, 
datum ontvangst 21 maart 2022 (Z22 065709)
Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 22 maart 2022 (Z22 065961)
Droogbloem 11 in Castricum, het bijgebouw tijdelijk gebruiken voor een 
praktijkruimte, datum ontvangst 23 maart 2022 (Z22 066194)
Klein Dorregeest 12 in Akersloot, het vervangen van een schuilplaats voor vee, 
datum ontvangst 21 maart 2022 (Z22 065706)
Torenstraat 85 in Castricum, het plaatsen van een erker, datum ontvangst 17 maart 
2022 (Z22 065299)
Van Oldenbarneveldweg 30 in Castricum, het bouwen van een carport met 
schutting, datum ontvangst 17 maart 2022 (Z22 065464)
Van Oldenbarneveldweg 32 in Castricum, het kappen van een kastanje, datum 
ontvangst 23 maart 2022 (Z22 066001)
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

Bleumerweg 12h in Castricum (Bleumerweg 12), het tijdelijk realiseren van een 
kinderdagverblijf, verzenddatum 22 maart 2022 (Z22 062481)
Burg Boreelstraat 5 in Castricum, het realiseren van een uitweg, verzenddatum 
15 maart 2022 (Z22 060937)
Hoocamp 9 in Akersloot, het bouwen van een schuur met veranda, verzenddatum 
23 maart 2022 (Z22 061336)
Houtsnip 4 in Castricum, het verbreden van een dakkapel en het wijzigen van de 
gevel, verzenddatum 23 maart 2022 (Z22 059746)
Pagenlaan 2 b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 21 maart 
2022 (Z22 063744)
Pagenlaan 2 f in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 21 maart 
2022 (Z22 063745)
Pernéstraat 57 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 maart 
2022 (Z22 062348)
Rijksweg 26 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 22 maart 
2022 (Z22 062335)
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)

Doodweg 5 in Castricum, het slopen van een kas, verzenddatum 08 maart 2022 
(Z22 064077)
Kerckeven 8 in Castricum, het veranderen van de woning, verzenddatum 03 maart 
2022 (Z22 058562)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Hogeduin 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
21 maart 2022 (Z22 059903)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Bleumerweg 12 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
(Z22 061007)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 30 maart 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn 
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Koningsdag Limmen 2022 op woensdag 
27 april 2022, Vuurbaak in Limmen, verzenddatum 23 maart 2022 (Z22 063919)
Verleende evenementenvergunning Koningsdag 2022 op woensdag 27 april 
2022, Dorpsplein in Castricum, verzenddatum 24 maart 2022 (Z22 065622)
Verleende evenementenvergunning Après Ski café Balu op 1e paasdag op 
zondag 17 april 2022, Dorpsstraat 35a in Castricum, verzenddatum 24 maart 2022 
(Z22 063256)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - Donderdag 24 maart hebben medewerkers van woonzorgcentrum De Santmark een playbackshow 
gegeven. Ze gingen ‘Op volle toeren met Chiel Montagne’ door optredens neer te zetten van onder meer Conny 
Vandenbos, Grease, Liesbeth List & Ramsey Sha�y en Hepie & Hepie. Door de bewoners werd volop meegezongen en 
-geklapt. Ook werd door een aantal bewoners, al dan niet met rolstoel, meegedanst. Het was een heerlijke middag, 
waarbij lekkere hapjes en het vertrouwde glaasje advocaat met slagroom uiteraard niet ontbraken. Foto: aangeleverd

Geweldige playbackshow in 
woonzorgcentrum De Santmark

Castricum - heeft het wellicht ook zelf 
al ervaren: alles wordt duurder. De 
Voedselbank heeft een groot aantal 
nieuwe aanvragen gekregen van 
gezinnen die niet meer rond kunnen 
komen van het maandelijkse inkomen. 
Reden voor deze gezinnen om zich 
aan te melden bij de Voedselbank. 
Ondanks deze prijsstijgingen durven 
de vrijwilligers van diaconie De Goede 
Herder in Castricum u te vragen om 
producten in te komen leveren die ten 
goede komen aan de Voedselbank. 
Omdat ook u meer moet uitgeven 

voor de boodschappen, hoeven het 
geen grote bijdragen te zijn, want alle 
beetjes helpen en vele kleintjes maken 
één groot. De Voedselbank kan daar-
door de pakketten blijven vullen voor 
de mensen die zelf geen bood-
schappen meer kunnen doen. 
De vrijwilligers staan weer klaar bij de 
ingang van de Pancratiuskerk in 
Castricum op vrijdag 1 april (geen 
grap!) van 10.00 tot 12.00 uur om uw 
gaven (materieel of �nancieel) in 
ontvangst te nemen en zij zeggen u bij 
voorbaat dank.

Inzameling voor De Voedselbank

Castricum - Elke eerste dinsdag van 
de maand kun je aanschuiven bij 
‘Jong Castricum kookt!’ Maria en 
Amber koken dan samen met 
jongeren een vegetarische maaltijd. 
Elke vierde dinsdag van de maand 
ben je welkom bij ‘Castricum kookt 
werelds!’ Katherine of Esther koken 
deze avond met anderstaligen, dus 
kun je een gerecht uit alle wind-

streken verwachten. Er kunnen maxi-
maal tien personen per keer komen 
eten en je kunt je opgeven uiterlijk 
tot de vrijdag voor de daaropvol-
gende dinsdag bij Welzijn Castricum 
(info@welzijncastricum.nl) onder 
vermelding van Castricum Kookt!. De 
vegetarische maaltijd kost 5 euro en 
je bent welkom vanaf 18.00 uur (er 
wordt gegeten om 18.30 uur).

Kom eten bij Castricum Kookt!





ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

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

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

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

Petra van der Meer

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Wij werken samen 
een afscheid 

toe dat bij u en uw 

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.
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IJmuiden - Na een afwezigheid van 
vier maanden is Loek Anderson weer 
zo goed als genezen, terug bij druk-
kerij Elta aan de Trompstraat 1-5 in 
IJmuiden. Hij is vier maanden achter-
volgd door ziekte en zeer, inclusief 
opname en operatie in het Rode 
Kruis ziekenhuis waar hij met goede 
en liefdevolle zorg werd omringd en 
weer op been is geholpen. Met hulp 
van familie, de zorgzame buren en 
thuishulp Viva is hij in zijn eigen 
omgeving thuis verder opgeknapt. In 
zijn vrije tijd wandelt hij om aan te 
sterken, helaas wel met stok omdat 

hij nog zwak op zijn benen staat en 
niet op een gebroken heup zit te 
wachten.
Namens Elta is Loek meerdere malen 
bezocht door René en Els met haar 
man Willem. Daarbij waren er ook 
nog bloemen en de zelfgemaakte 
kaarten, ontworpen door gra�sch 
vormgever René de Velde 
Harsenhorst.
Zijn ontwerpen zijn altijd van grote 
klasse, amusant en opbeurend. Het 
kerstpakket namens de directie 
moest door twee man over de 
drempel worden getild. Loek werd er 

verlegen van. Ook van klanten 
kwamen er veel kaarten en telefoon-
tjes. De klanten voor het digitaliseren 
van de oude familiebeelden zoals 
�lms, videobanden en dia’s werden 
zo goed en vriendelijk mogelijk 
ontvangen door René, Willem en 
Edwin als team, met Loek op de 
achtergrond als telefonische hulplijn. 
Omdat Loek op 20 maart 84 jaar is 
geworden denkt hij voorzichtig aan 
pre-pensioen en zal hij niet meer 
altijd aanwezig zijn bij Elta in de 
Trompstraat 1 - 5 in IJmuiden. 
Daarom volgt René bij Loek de oplei-
ding tot ‘Oude beelden’ - adviseur. Hij 
is gretig en leergierig. Loek heeft dan 
ook alle vertrouwen in René. U kunt 
dus weer van maandag tot en met 
vrijdag de hele dag terecht met al uw 
oude �lms, videobanden, groot en 
klein en ook uw dia’s bij drukkerij 
Elta, Trompstraat 1-5 in IJmuiden. Er 
is altijd iemand aanwezig om u vrien-
delijk te ontvangen. Zij digitaliseren 
al uw opdrachten en zetten deze met 
zorg op dvd, USB-stick of harde schijf.

De klanten krijgen van Loek een 
duidelijke prijsopgave van tevoren 
met altijd een leuke korting bij elke 
opdracht. Kom dus naar de Tromp-
straat in IJmuiden met uw oude 
familiebeelden.

Loek Anderson is terug bij Elta

Loek Anderson is blij weer een beetje aan de slag te kunnen. Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Verdeling van de woning 
bij echtscheiding of 
verbreking samenleving

Mr. Mitchel Schildwacht

Als echtgenoten, geregistreerde partners of 
samenlevers uit elkaar gaan, kunnen problemen 
ontstaan over de vraag hoe de gemeenschap-
pelijke woning moet worden verdeeld. De vraag 
kan bijvoorbeeld ontstaan wie de woning zou 
moeten of mogen overnemen en voor welk 
bedrag. 

Uitgangspunt: verdeling van 
de woning vorderen
Het wettelijke uitgangspunt is dat iedere echtge-
noot of partner de verdeling van de woning kan 
vorderen bij de rechter. De wet bepaalt namelijk 
dat niemand verplicht is om met een ander een 
goed (de woning) te blijven bezitten. Als de ene 
partij de woning wil verdelen maar de andere 
partij niet meewerkt, dan kan de ene partij dus 
de verdeling vorderen bij de rechter. Dit kan ook 
als partijen er samen niet uit zijn gekomen. 

Overnemende partij zal vergoeding moeten 
betalen aan de andere partij
Als de vordering tot verdeling bij de rechter 
wordt ingediend, dan bepaalt de rechter hoe 
en aan wie de woning zal worden toegedeeld. 
Als de ene partij aantoont dat hij/zij de woning 
�nancieel gezien zou kunnen overnemen, dan 
bestaat de kans dat de rechter de woning aan die 
partij zal toedelen. Helemaal als de andere partij 
geen interesse heeft in de woning. De overne-
mende partij zal dan doorgaans wel de woning 
moeten overnemen tegen de alsdan geldende 
marktwaarde, waarbij een eventuele overwaarde 
moet worden gedeeld. Dit betekent dat de over-
nemende partij een vergoeding zal moeten be-
talen aan andere partij. Over deze vergoedingen 
kunnen veel discussies ontstaan, maar gebleken 
is dat die vergoedingen door de huidige huizen-
markt behoorlijk hoog kunnen oplopen.

Verdeling door 
het te koop zetten 
van de woning 
op Funda
De rechter kan onder 
omstandigheden 
ook bepalen dat 
de woning aan een 
derde partij moet 
worden toegedeeld, 
bijvoorbeeld door 
het te koop zetten 
van de woning op 
Funda. In dat geval 
wordt de waarde van de woning bepaald door de 
prijs waarvoor de woning wordt verkocht. Ook 
in dat geval zal de alsdan geldende overwaarde 
moeten worden gedeeld door beide partijen. 

Verdeling tegenhouden
Tot slot kan in bijzondere omstandigheden 
worden bewerkstelligd dat de verdeling voor een 
bepaalde termijn, soms zelfs tot drie jaren, wordt 
tegengehouden. Bijvoorbeeld, als het belang van 
inwonende kinderen dat met zich brengen.

Maak goede afspraken
Let dus goed op dat over de verdeling van de 
woning goede afspraken worden gemaakt. En 
als dat niet mocht lukken, zal in een procedure 
over de verdeling moeten worden gedebatteerd 
waarbij strategie en kennis over dit onderwerp 
van cruciaal belang zullen zijn. De praktijk leert 
dat voorafgaand advies en overleg met een ad-
vocaat het verschil kan maken.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820
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Castricum - Voor concertliefhebbers 
die graag naar bepaalde series in het 
Concertgebouw gaan, rijdt ook dit 
seizoen weer een speciale bus. De 
inschrijving is inmiddels gestart en 

stopt op 8 april. Er zijn twee series 
concerten geselecteerd. Nadere 
informatie over het programma is 
verkrijgbaar bij Angelie Graumans 
(0251 826466) en Margreet de Haas 

(0251 311672). De bus rijdt vanuit 
Castricum en Uitgeest naar het 
Concertgebouw. 
Kijk op www.uitbureaucastricum.nl 
voor meer informatie.

Inschrijven voor Concertgebouw-bus 

Door Ans Pelzer

Marieke maakte een serie hand-
tassen ‘Ouwe koeien’ en gaat over 
vintage superhelden, jarige koeien 
(o.a. La vache qui rit bestaat honderd 
jaar) en dierenkarakters (o.a. angst-
haas, ijskonijn) van leer, huid en 
vacht. Deze laatste zijn geïnspireerd 
en passend bij de gra� ekserie ‘Stoei-
poes & andere karakters’ van Harm 

Noordhoorn. Marieke: ,,De tas als 
gebruiksvoorwerp of modeacces-
soire heeft niet zozeer mijn belang-
stelling, maar de handtas als trofee of 
als verbeelding van vrolijkheid met 
een handvat des te meer.’’

Eerbetoon aan Howard Krol
‘Stoeipoes en andere karakters’ is een 
kunstproject waar gra� sche kunst en 
dichtkunst samenkomen. Harm 

noemt zijn werk ‘typogra� ek’: een 
combinatie van typogra� e (tekst-
vormgeving) en gra� ek (kunst op 
basis van ambachtelijke druktech-
nieken). De kunstwerken verbeelden 
welbekende menstypen als Stoei-
poes, Kroegtijger, Sloddervos en 
Feestvarken met oneliners en 
gedichten van Arthur Lava (Howard 
Krol). Harm: ,,Met mijn veel te vroeg 
overleden soulmate Howard ben ik 
begonnen met deze serie. We 
hebben het niet helemaal af kunnen 
maken. De tentoonstelling is ook een 
eerbetoon aan Howard.’’

Ateliers
Harm: ,,Ons kunstproject zou tijdens 
de kunst� etsroute Castricum 2021 in 
première gaan.’’ Harm heeft het 
project in de geest én met het werk 
van Krol afgerond. Marieke en Harm 
wonen allebei in Castricum en 
kennen elkaar uit de tijd dat Harm 
drukkerij Tipos runde. Op de locatie 
van de drukkerij zijn al enige tijd 
twee ateliers gevestigd. Marieke was 
eerdere voltijd beeldend docent aan 
het Bonhoe� ercollege.

Zaterdag 2 april om 15.00 wordt deze 
tentoonstelling geopend bij tassena-
telier POOKPOOK en gra� sch atelier 
SOPIT aan de Anna Paulownastraat 
22 en 30 in Castricum.

Castricum - Harm Noordhoorn en Marieke de Vree exposeren zaterdag 2 
april in tassenatelier POOKPOOK en SOPIT aan de Anna Paulownastraat. 
De kunstenaars hebben een gezamenlijk thema: het tentoongestelde 
werk draait om beesten.

Tentoonstelling ‘Bij de Beesten af’: 
over vintage superhelden en typografi ek

Harm en Marieke voor ‘Stoeipoes’. Foto: Ans Pelzer

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zondag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur
Licorice Pizza
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 15.30 uur

woensdag 20.00 uur
Silence of the Tides

woensdag 19.30 uur
Fantastic Beast: 

The Secrets of Dumbledore
vrijdag 16.00 uur

zaterdag & maandag 20.00 uur
Belfast

vrijdag 20.00 uur
zaterdag 16.00 uur

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur
The Duke

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.30 uur

Madres Paralelas
zondag 12.30 uur
Sonic 2 (NL)

zondag 13.00 uur
Clifford de grote rode hond

Programma 31 maart t/m 6 april

Tieneracteur Gary Valentine en foto-
graaf-assistent Alana Kane groeien in 
1973 op in de San Fernando Valley en 
worden verliefd op elkaar. 
Aarzelend zetten ze hun eerste 

stappen op het pad van de liefde. 
Het stel maakt politieke en culturele 
veranderingen mee en ontmoet 
personages uit oud en nieuw 
Hollywood.

Licorice Pizza

Een � lm die in- en uitademt met de 
getijden van het Werelderfgoed, een 
van de grootste aaneengesloten 
wetlands ter wereld, terwijl het de 
breekbare relatie tussen mens en 
natuur verkent. Een hypnotiserende 
blik op de cycli en contrasten van de 

seizoenen: leven en dood, storm en 
stilte, de massa en het individu. Een 
poëtische overpeinzing zonder 
voice-overs of interviews tegen een 
overweldigend decor van lucht, 
water, wind, mist en voortdurend 
veranderend licht.

Silence of the Tides

Anneke Giersbergen. Foto: Mark Uyl

Anneke van Giersbergen heeft een 
van de meest veelzijdige stemmen 
van Nederland: krachtig én kwets-
baar. Ze werd bekend als frontvrouw 
van The Gathering, maar inmiddels 
heeft ze al vele jaren een succesvolle 
solocarrière. Dat ze een muzikale 
kameleon is, blijkt uit de samenwer-
kingen met artiesten als Devin Town-
send, Anathema, de IJslandse folk-
groep Árstíðir en Bløf. 2019 stond in 
het teken van Annekes 25-jarig 
artiestenjubileum en werd ze boven-

dien onderscheiden met de Buma 
ROCKS! Export Award als erkenning 
en waardering voor haar succes in 
het buitenland. Begin 2021 
verscheen haar openhartige solo-
album The Darkest Skies Are The 
Brightest. Bezoek deze prachtige ode 
aan Kate Bush op zaterdag 9 april  
om 20.15 uur in de Cultuurkoepel. 
Kaarten à € 21,50 zijn online te koop 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
bij het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus Heiloo.

Anneke Giersbergen brengt ode 
aan Kate Bush in Cultuurkoepel
Heiloo - In haar vierde theatertournee brengt Anneke Giersbergen een 
prachtige ode aan Kate Bush. Uit respect voor de authenticiteit van Bush 
heeft Anneke een eigen creatieve en persoonlijke draai aan de songs 
gegeven, maar voor iedere Kate Bush-fan is dit een unieke gelegenheid 
om haar oeuvre live te horen.

Hanna Koob met haar saxofoon.
Foto: aangeleverd

Heiloo - Tijdens het voorjaarsconcert 
brengt het Alkmaars Symfonie Orkest 
twee werken voor saxofoon en orkest 
ten gehore met Hannah Koob als 
soliste. Zij speelt het Choral Varié 
voor saxofoon en orkest van Vincent 
d’Indy en het Divertissement 
Espagnol pour orchestre et saxop-
hone van Charles Martin Loe�  er. 
Bezoekers kunnen ook genieten van 
de Symfonie Nr. 2 van Camille Saint-
Saëns. Het geheel staat onder leiding 
van gastdirigent Coen Stuit. 

Kom genieten van dit mooie voor-
jaarsconcert op zondag 10 april om 
15.00 uur in de Cultuurkoepel. 
Kaarten (volwassenen € 15 en 
kinderen en studenten € 7,50) via 
www.alkmaars-symfonieorkest.nl/
concertagenda.

Alkmaars Symfonie Orkest met 
Hannah Koob in voorjaarsconcert

Bakkum - Nadat drummer Peter 
Kuiken een paar jaar geleden stopte 
met het door hem geformeerde jazz-
kwartet Chicken’s Jazz Egg, besloot 
hij een geheel ander pad in te slaan. 
Hij is zich gaan richten op een breder 
genre met een andere instrument-
keuze en doet dit in diverse 
samenstellingen. 
Op zondag 3 april komt hij samen 
met zanger/gitarist Peter Schardijn 
naar De Oude Keuken. Met behulp 
van gitaren en lichte percussie 
zingen en spelen ze eigen werk van 
het onlangs verschenen album 

Chick’s Choice - Agape, dat ook via 
YouTube is te beluisteren. Daarnaast 
brengen ze nummers uit de rijke 
pophistorie, overgoten met een 
eigen saus. Ze putten daarbij uit het 
repertoire van David Bowie, J.J. Cale, 
Eric Clapton en meer. De stijl is het 
best te omschrijven als bluesy 
poprock. Het optreden begint om 
15.00 uur en de toegang is gratis. De 
Oude Keuken is gevestigd aan de 
Oude Parklaan 117. 

Kijk op www.deoudekeuken.net voor 
meer informatie.

Optreden Peter’s Experience
in restaurant De Oude Keuken
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Door Henk de Reus

Sandra en Erwin wonen in een hoek-
woning aan de Henri Dunantsingel. 
Deze is groot genoeg voor een 
gemiddeld gezin met twee kinderen. 
Met de eerste oorlogsbeelden uit 
Oekraïne op het netvlies zagen ze op 
Facebook een oproep van Vera 
Fetisova, waarin zij op zoek was naar 
gastgezinnen voor de Oekraïense 
vluchtelingen. Erwin en Sandra 
keken elkaar aan, overlegden kort 
met hun kinderen Rick (18) en Daan 
(15) en besloten een deel van hun 
woning beschikbaar te stellen aan 
een Oekraïense moeder met twee 
kinderen.

Lange reis
Sandra: ,,Het besluit was niet impul-
sief. We hebben een badkamer over 
en we beschikken ook over een vrij 
grote slaapkamer. We hebben beide 
voor hen vrij gemaakt. Twee dagen 
later stond het gezin al bij ons op de 
stoep. De moeder, Lidiia, had het 
hele stuk van de oostgrens van 
Oekraïne naar Castricum in haar 

eentje gereden. Zij en haar kinderen 
Misha (10) en Dima (6) zaten er �ink 
doorheen. Ze hadden slechts twee 
kleine rugtasjes, een kleine sporttas, 
koekjes en wat melk bij zich. We 
hebben ze eerst maar een grote pan 
soep voorgezet.’’

Eerste weken
Het echtpaar vertelt over de eerste 
twee weken. Erwin: ,,De kinderen van 
Lidiia gaan sinds kort naar een basis-
school in Heemskerk. Hier komen 
allemaal kinderen uit andere landen. 
Toen ze na de eerste dag weer 
werden thuisgebracht ging er 
meteen een duimpje omhoog, dus ze 
vinden het leuk daar. Ze krijgen er 
een cursus Nederlands en ze volgen 
een versneld integratietraject.’’

Het contact tussen de eigen kinderen 
en de kinderen van Lidiia verloopt 
goed. Sandra: ,,Ze spelen regelmatig 
met elkaar en de kinderen van Lidiia 
beginnen zich al aardig thuis te 
voelen. De taal is soms een dingetje, 
maar met handen, voeten en Google 
Translate komen we al gauw een stuk 

verder. De eerste Nederlandse en 
Russische woorden worden al uitge-
wisseld. Af en toe zien Misha en Dima 
de kinderen van tolk Vera en kunnen 
ze even in de eigen taal 
communiceren.’’

Kat
Inmiddels zijn de schoonouders van 
Lidiia ook in Nederland aangekomen. 
Zij verblijven bij een gastgezin in 
Limmen en hebben poes Ax meege-
nomen. Deze misten de kinderen van 
Lidiia erg. Ax is erg gestrest en zit 
boven op de slaapkamer bij te 
komen van de gebeurtenissen.

Man in Oekraïne
Sacha, de man van Lidiia, verblijft 
nog in Oekraïne. Mannen van 18 tot 
60 jaar mogen het land niet uit 
omdat ze moeten helpen bij de 

verdediging. Sacha heeft geen mili-
taire ervaring. Daarom verleent hij 
ondersteuning als vrijwilliger. Het is 
wel pijnlijk voor het gezin. Lidiia belt 
regelmatig met hem. Binnenkort is zij 
jarig. Sacha zal er niet bij zijn.

Een weg vinden
Erwin en Sandra hebben geen limiet 
aan het verblijf van hun gasten 
verbonden. Sandra: ,,Ze blijven 
gewoon zolang dit nodig is. We 
hebben ze opgenomen in ons gezin. 
Voor Lidiia was het in het begin lastig 
omdat ze in een vreemd huis kwam. 
Hierdoor voelde ze zich wat 
bezwaard. Dit is inmiddels minder 
geworden en we zijn er aardig in 
geslaagd om samen een weg te 
vinden. Zelf lever je wel wat privacy 
in, maar je krijgt er zoveel moois voor 
terug. Ik durf te beweren dat het ons 

leven heeft verrijkt. Er is meer reuring 
en het is gezelliger geworden. ’s 
Avonds eten we met elkaar. De ene 
keer kookt Lidiia Oekraïens voor ons 
en de andere keer maken wij 
stamppot. Dan keren we het om en 
maken wij het Oekraïense recept 
klaar. Lidiia is de dag erop aan de 
beurt met Hollandse kost. Dat geeft 
vaak lol in de keuken.’’ Er zijn onder-
ling afspraken gemaakt als het gaat 
om het opruimen van spullen, het 
doen van boodschappen, het draaien 
van een was en het maken van eten.

Steun
Erwin en Sandra ervaren veel steun 
van Vera. ,,Bepaalde dingen moet je 
toch weten’’, zegt Sandra. ,,Vera is 
altijd op de achtergrond aanwezig. 
Ze ondersteunt de vluchtelingen, 
helpt ze bij de registratie bij de 
gemeente en informeert ons over 
dingen als eetgewoonten en het 
vinden van een school. Ook is het �jn 
dat ze de taal spreekt, omdat ze zelf 
Russisch is.’’ Erwin en Sandra 
ontvangen ook steun van buren, 
collega’s en familie. Soms in de vorm 
van donaties, soms in de vorm van 
goederen. Erwin: ,,Het geld is voor 
ons niet belangrijk geweest voor het 
nemen van onze beslissing. Deze 
namen we vanuit ons hart. We wilden 
iets betekenen voor mensen die 
moeten vluchten voor 
oorlogsgeweld.’’

Boodschap
Erwin en Sandra hebben een bood-
schap voor andere mensen die over-
wegen om vluchtelingen op te 
nemen. Erwin: ,,Als je de ruimte hebt, 
je �nanciële middelen het toelaten 
en je de behoefte vanuit je hart voelt, 
doe het dan. Voor jezelf kan het ook 
iets moois opleveren!’’

Noot redactie:
Onlangs besloot het kabinet dat 
Oekraïense vluchtelingen, die in een 
Nederlands gastgezin verblijven, 
wekelijks €135 leefgeld ontvangen 
voor eten, kleding en andere 
uitgaven.

Castricum - Tijdens de Oekraïnemanifestatie op 12 maart vertelde Sandra van Zijtveld (47) het aanwezige publiek dat zij en haar man Erwin (51) 
Oekraïense vluchtelingen hadden opgenomen en ook hoe zij tot dit besluit waren gekomen. Samen leggen ze uit hoe de eerste weken verliepen.

Familie Van Zijtveld is eerste Castricumse 
gezin met Oekraïense vluchtelingen

Via Internet volgen Erwin en Sandra van Zijtveld met de man van Lidiia het laatste nieuws over Oekraïne. Foto’s: Henk de Reus

Lol in de keuken bij het maken van elkaars recepten. 

Bij het spelen met lego heb je geen taal nodig. Gewoon in elkaar zetten. 





Castricum - De familievoorstelling ‘Zwaaien met je onderbroek’ is een theaterconcert waarin 
Cor Bakker, Fay Lovsky en Remco Vrijdag de leukste, ontroerendste, liefste en stoutste liedjes 
uit het repertoire van componist Harry Bannink ten gehore brengen. De componist maakte 
veel muziek voor kinderprogramma’s als Sesamstraat, Ja Zuster, Nee Zuster en Het Klokhuis. 
Een geweldig concert dus voor kinderen en voor ouders om weer even kind te zijn. De 
voorstelling is op woensdag 13 april om 15.00 uur te zien in theater Koningsduyn. Kaarten 
kunnen via https://geesterhage.nl/theater-koningsduyn besteld worden. Wij mogen onder 
de inzenders van de juiste oplossing van de puzzel twee kaarten voor deze leuke voorstelling 
verloten!

Win kaarten voor 
‘Zwaaien met je onderbroek’

Cor Bakker, Fay Lovsky en Remco Vrijdag. Foto: aangeleverd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

29 48 35 33 87 , 44 68 19 50 72 47 27 81

37 61 38 23 83 43 8 51 60 62 3 49 56 14 80 26

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. kostbaarheden; 7. brandstof; 12. ontkenning;
13. groet (Frans); 14. roem; 15. rijksgrens (afk.); 17. betaalmid-
del; 19. grond bij een huis; 21. muzieknoot; 22. bundeltje haar;
24. amandelspijs; 27. hevig (pittig); 28. bloedvat; 30. gegraven
waterbron; 31. pulverig; 32. ontuchtige vrouw; 33. rivier in
Utrecht; 35. deel van een huis; 37. prestatie verhogend mid-
del; 38. voorjaarsbloem; 41. klein vloerkleedje; 42. rein en
schoon; 44. militair hoofddeksel; 46. palmmeel; 47. plaats in
Friesland; 48. medisch specialist; 49. sprookjesfiguur; 50.
vaartuig; 52. koraaleiland; 54. wegbedekking; 56. deel van een
stad; 58. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 61. een
zekere; 62. bloedgever; 64. dierengeluid; 65. wandelplaats; 67.
waadvogel; 68. plechtige belofte; 70. graanopslagplaats; 72.
jong dier; 73. watersportartikel; 76. plaaggeest; 77. verbran-
dingsrest; 78. levensonderhoud; 79. genoeg gekookt; 81. tech-
nische dienst (afk.); 82. nachthemd; 83. dopheide; 84. gevan-
genis; 86. toiletartikel; 87. aantekeningen maken.

Verticaal 1. bekende buurt in Amsterdam; 2. waarnemer
(afk.); 3. Europese economische gemeenschap (afk.); 4. taaie
grondsoort; 5. klemtoon (zwaartepunt); 6. aanspreektitel; 7.
romanschrijver; 8. schoon en zuiver; 9. naaldboom; 10.
gewicht (afk.); 11. trapauto; 16. de schepper; 18. stuk doek of
stof; 20. nachtroofvogel; 21. hertensoort; 23. broos en kwets-
baar; 25. deel van een boom; 26. plezier; 27. mislukking; 29.
gerechtshof; 32. onvindbaar (vermist); 34. Chinese vermicelli;
36. goederenopslagplaats; 37. ernstig; 39. boek met landkaar-
ten; 40. brede diepe greppel voor afwatering; 42. deeggerecht;
43. muzikaal oefenstuk; 45. insect; 46. uitroep van schild-
wacht; 51. Spaanse uitroep; 53. onroerende zakenbelasting
(afk.); 54. handgeklap; 55. stoer en flink; 56. hondachtig roof-
dier; 57. enigszins koud; 59. tocht of trip; 60. windrichting; 62.
uitgelaten speels; 63. ex-president van Amerika; 66. lokspijs;
67. Oost-Europeaan; 69. erfelijk materiaal (afk.); 71. lang en
smal stuk hout; 73. lied (zangstuk); 74. bouwafval; 75. fijn licht
weefsel; 78. boerderijdier; 80. gordijnstang; 82. onmeetbaar
getal; 85. Rolls Royce (afk.);

Puzzel mee en maak kans op kaartjes voor ‘Zwaaien met je onderbroek’!
Mail de oplossing voor maandag 4 april naar puzzel@castricummer.nl
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Het programma is op de woens-
dagen van 17.00 tot 18.00 uur en 
duurt tien weken. De eerste les is op 
woensdag 6 april in de gymzaal aan 
de Walingstuin 1. De eerste vier 
weken staan in het teken van kennis-
making met de groep en diverse 
beweegvormen. De laatste zes 
weken volgen proe�essen van lokale 
sportaanbieders. Alle lessen worden 
gegeven door professionele begelei-
ders. Zeg jij al tijden dat je actiever 

wilt gaan leven? Maar is het starten 
nog niet gelukt? Door hier aan deel 
te nemen krijg je een zetje in de 
goede richting. Dit programma doe 
je samen met anderen, wat motive-
rend en inspirerend werkt. 

Het aanbod is variërend waardoor 
iedereen deel kan nemen. Ieder op 
zijn of haar eigen niveau. Gelukkig 
zijn er geen beperkende coronamaa-
tregelen meer op het gebied van 

sport en kunnen we allemaal weer 
vrijuit bewegen. We hebben lang 
genoeg stil gezeten, het is tijd voor 
verandering. Ga naar www.sporten-
bewegenincastricum.nl voor meer 
informatie en aanmelden. Heb je nog 
vragen, neem dan gerust contact op 
met buurtsportcoach Winnie, via 
wassendelft@teamsportservice.nl of 
0251 254740. 

Het programma is opgezet door 
Team Sportservice Kennemerland in 
samenwerking met lokale aanbie-
ders. De Gemeente Castricum �nan-
ciert het programma, aangezien zij 
de gezondheid van haar inwoners 
belangrijk vindt.

Gratis beweegprogramma voor 
volwassenen bij sportaanbieders
Castricum - Sport en bewegen heeft een positieve bijdrage op de fysieke 
en mentale gezondheid. Daarnaast zorgt sporten/bewegen voor plezier 
en ontmoeting. Soms is het echter lastig om te weten welke sport- of 
beweegactiviteit én aanbieder bij iemand past. Met een nieuw gratis 
beweegprogramma kun je dat onderzoeken.

Buiten kickboksen is één van de mogelijkheden in het beweegprogramma voor 
volwassenen. Foto: aangeleverd
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AGENDA
DONDERDAG 31 MAART

Laatste van drie lezingen rond 
thema vluchtelingen om 20.00 uur 
in de Ter Coulsterkerk aan de 
Holleweg 111 in Heiloo. Voormalig 
burgemeester Hans Romeyn 
vertelt over het werk van Vluchte-
lingenwerk Nederland. Info op 
www.ronddewaterput.nl.

VRIJDAG 1 APRIL
Inzameling voor de Voedselbank 
door vrijwilligers van diaconie De 
Goede Herder Castricum van 10.00 
tot 12.00 uur bij de Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat 113 in 
Castricum.

ZATERDAG 2 APRIL

Theatercollege ‘Na de kopbal’ door 
Wim Kieft en Eddy van der Ley om 
20.15 uur in de Cultuurkoepel aan 
de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 19 euro via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of bij het 
VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus. Foto: aangeleverd

ZONDAG 3 APRIL

Strandexcursie door vrijwilligers 
van IVN Midden-Kennemerland 
om 11.00 uur op het strand van 
Wijk aan Zee. De excursie duurt 
anderhalf uur en is voor volwas-
senen en kinderen vanaf 12 jaar. 
Deelname kost 4 euro. Info en 
aanmelden via www.ivn.nl/mkl. 
Foto: Susanne van Reenen

Maandelijkse wandeling door het 
Oer-IJ-gebied om 13.00 uur bij 
Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 
in Akersloot. Deelname kost 2 euro 
inclusief toegang tot de expositie 
(geen pinbetaling mogelijk).

Opening expositie Gemma Distel-
brink door hoogheemraad Klazien 
Hartog om 13.30 uur in Gemaal 
1879 aan de Fielkerweg 4 in Akers-
loot. Toegangsprijs gemaal: 1 euro 
(geen pinbetaling mogelijk). Foto: 
aangeleverd

Kindervoorstelling ‘Een ober van 
niks’ (4+) om 15.00 uur in Theater 
Koningsduyn aan de Geester-

duinweg 3 in Castricum. Info via 
https://geesterhage.nl/theater-
koningsduyn. Foto: Joep van Aer

Optreden Peter’s Experience in 
restaurant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum. 
Toegang gratis. Info via www.
deoudekeuken.net.

DINSDAG 5 APRIL
Jong Castricum kookt! om 18.30 
uur (inloop vanaf 18.00 uur) bij 
Welzijn Castricum aan de Dorps-
straat 30 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro, aanmelden uiterlijk 
vrijdag via info@welzijncastricum.
nl onder vermelding Castricum 
Kookt!.

WOENSDAG 6 APRIL
Luisteren naar klassieke muziek 
met Gert Floor van 10.00 tot 12.00 
uur bij Toonbeeld aan de Geester-
duinweg 7 in Castricum. Centraal 
staat Symfonie nr. 1 van Johannes 
Brahms. Toegangsprijs: 8 euro. 
Aanmelden via www.bknw.nl/
agenda.

EXPOSITIES
Expositie ‘Bij de beesten af’ te zien 
op 2 en 3 april van 13.00 tot 18.00 
uur bij POOKPOOK en SOPIT aan 
de Anna Paulownastraat 22-30 in 
Castricum. Opening 2 april om 
15.00 uur met glühwein en dierlijk 
dansen.

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

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

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

Kees Kalkman exposeert tot eind 
april schilderijen in de Tuin van 
Kapitein Rommel aan de Stati-
onsweg 3 (schuin tegenover het 
NS-station) in Castricum. De 
openingstijden zijn op werkdagen 
van 09.30 tot 16.30 uur.

Gemma Distelbrink exposeert haar 
werk tot en met 29 mei in Gemaal 
1879 aan de Fielkerweg 4 in Akers-
loot. Te zien zijn onder meer vogel-
portretten en objecten als elfen-
bankjes. Elke zondagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur geopend. 
Toegangsprijs gemaal: 1 euro 
(geen pinbetaling mogelijk).

Door Hans Boot

Op het voorstel van Arie om eens 
een rondje mee te �etsen langs de 
probleempunten voor de driewiel-
gebruiker, zijn ook Edwin Steeman, 
voorzitter van het Platform Gehan-
dicaptenbeleid Castricum en secre-
taris Alex van der Leest van de Fiet-
sersbond ingegaan.

Arie heeft een route uitgestippeld 
en vertelt tijdens een stop in 
Bakkum: ,,Ik ben aangewezen op 
een driewieler, omdat ik last heb 
van evenwichtsstoornissen als 
gevolg van de spierziekte CIDP. 
Overal in het dorp, maar ook 
bijvoorbeeld in het duingebied, 
ondervind ik veel hinder op verschil-
lende �etspaden en wegen. Met 
name is dat het geval in de 
Beatrixstraat, waar de �etspaden 
heel schuin liggen, waarschijnlijk in 
verband met de afwatering en de 
verkeersveiligheid. Ook is er gebruik 
gemaakt van oprijbanden waar je 
niet tegenaan moet komen met alle 
gevolgen van dien.’’

Obstakels
Daarnaast zijn er volgens Arie nog 
genoeg andere obstakels: ,,Neem 
bijvoorbeeld de bocht vanuit de 
Dorpsstraat naar de Burgemeester 
Mooijstraat. Die moet ik met een 
heel wijde boog nemen, want 
anders kantel ik. Daarnaast hebben 
de Stationsweg en de Mient te 
smalle en te schuine �etspaden, dus 
�ets ik op de voetpaden wat natuur-
lijk niet de bedoeling is. Ook de 
Bakkummerstraat is een crime voor 
de gebruiker van een driewieler, 
omdat het wegdek verschrikkelijk 
hobbelig is en de nodige kuilen 
bevat. Ik heb deze problemen al 
diverse keren gemeld bij de 
gemeente, maar dat leverde niets 
op.’’

‘Streven naar verbetering’
Het Platform Gehandicaptenbeleid 

Castricum (PGBC) houdt zich ook 
met dit onderwerp bezig, zoals 
Edwin Steeman laat weten: ,,We 
hebben regelmatig overleg met de 
gemeente over de inrichting van 
wegen bij uitbreidingen en recon-
structiemaatregelen. Er wordt 
gestreefd naar verbetering voor 
mensen met een beperking, maar in 
een bestaande situatie wordt altijd 
geschipperd tussen de verschillende 
belangen. Voor nieuwbouwwijken 
gelden hedendaagse normen, dus 
daar wordt over het algemeen goed 
rekening gehouden met de 
belangen van de weggebruikers.’’

‘Fietspaden te smal’
Ook Alex van der Leest voelt zich bij 
de problematiek betrokken. ,,De 
Fietsersbond gaat altijd uit van de 
meest kwetsbare verkeersdeelne-
mers. Dat zijn jongeren, ouderen en 
gehandicapten. Daarbij is het 
jammer dat er geen speci�eke over-
heidsrichtlijnen zijn voor driewiel-
�etsen. Daarom zijn de Fietsersbond 
en het PGBC belangrijk om de 
gemeente scherp te houden voor 
het realiseren van een optimale 

infrastructuur. Ook zijn algemene 
eisen belangrijk voor driewielers. Zo 
heeft de gemeente vastgelegd dat 
op hoofd�etsroutes een �etspad 
minimaal 2,5 meter breed moet zijn. 
De ideale breedte is overigens drie 
meter. Mijn bond heeft alle hoofd-
�etsroutes in de gemeente nage-
meten en constateert dat ze nage-
noeg allemaal smaller zijn dan de 
minimumbreedte die de gemeente 
zelf voorschrijft. We hopen op zijn 
minst dat de gemeente gauw met 
een plan komt om dat op orde te 
brengen. Overigens is het een prima 
zaak dat mensen met een beperking 
een driewieler gebruiken in plaats 
van een scootmobiel. Fietsen op 
eigen kracht is gezond!’’

Klachten bundelen
Na het rondje Castricum en Bakkum 
zegt Arie tot slot: ,,Ik begrijp dat er 
op korte termijn niet heel veel kan 
worden veranderd aan de herinrich-
ting van wegen en paden, maar ik 
zou toch heel graag zien dat de 
grootste kuilen zo spoedig mogelijk 
worden uitgevuld. Daarover wil ik 
de gemeente graag informeren. Ook 
andere driewielgebruikers kunnen 
zich bij mij melden via email 
ajalute@gmail.com, zodat de 
klachten richting gemeente gebun-
deld kunnen worden.’’

Castricum - De 78-jarige Arie Lute is vanwege een spierziekte afhankelijk 
van een driewiel�ets om zich in het dorp te kunnen verplaatsen. Hij wil 
de knelpunten die hij daarbij ondervindt delen met andere gebruikers 
van dit vervoermiddel om een vuist te kunnen maken richting gemeente.

‘Fietspaden en wegen zijn crime 
voor gebruiker van driewieler’

Arie in de lastige bocht van de Dorpsstraat. Achter hem Alex van der Leest. Foto’s: Hans Boot

De gevaarlijke Beatrixstraat. Links van Arie Alex van der Leest en rechts Edwin 
Steeman. 
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Limmen - Voetbalvereniging Limmen 
startte in de wedstrijd tegen 
Egmondia met vier invallers. Na een 
kwartier ging het licht uit, zodat er een 
kwartier gewacht moest worden 
voordat de wedstrijd weer werd 
hervat. Na 35 minuten een lange bal 
naar de spits van Egmondia. Jesse 
Glorie was op tijd uit z’n doel maar 
kreeg een beuk en moest vervangen 
worden door de ervaren Randy 
Scheerman. Even erna kwam Limmen 
na een corner en een schermutseling 
op 0-1 door een doelpunt van Kalu 
van der Steen. Nog geen minuut later 
een ingestudeerde hoekschop. 
Wederom was het Kalu die scoorde. 
Weer een minuut later mocht Stan 
Donker het laatste tikkie geven en dat 
bracht de ruststand op 0-3.

Nog geen twee minuten na rust 
maakte Kalu zijn derde goal: 0-4. De 
wedstrijd werd harder. Alleen kwam 
Stan Donker op de keeper af, maar hij 
werd onderuit gehaald. Waar rood op 
zijn plaats was geweest, kreeg de 
verdediger geel. Stan was zo boos dat 
hij drie minuten daarna de 0-5 in 
schoot. Kalu maakte zijn vierde en 
daarna kreeg Egmondia een penalty: 
1-6. Zo bond Limmen op één punt van 

koploper Hercules de strijd aan tegen 
het lastige Sporting Krommenie. Een 
half uur gespeeld en Limmen had de 
mooiste kansen gehad middels 
schoten van Schouten en de Jong. 
Maar Sporting kwam aan de leiding. 
Uit een corner kopte Sporting via 
Keeper Scheerman op de paal. De 
rebound werd door de Wit afgerond.

Na de rust werd het tijdrekken voor 
Sporting, hetgeen een gele kaart voor 
de keeper opleverde. Uit een mooie 
dieptebal van Joeri Admiraal kwam 
Jacco de jong schuin voor doel. Zijn 
schot ging vlak naast. Ook een schot 
van Valkering ging vlak naast. Een 
misser in de achterhoede werd door 
Mike Schouten omgezet in een doel-
punt. Limmen werd sterker, maar het 
ontbrak aan de afronding. Gelegen-
heidsspits Stan Donker werd inge-
bracht, maar het was wederom Kalu 
van de Steen die de trekker over 
haalde: 2-1. Daar Hercules punten 
morste krijgt Meervogels volgende 
week een trotse koploper op bezoek. 
Iedereen weer een oranje sjaal om en 
wie weet kunnen we ons revancheren 
voor de nederlaag die Limmen tegen 
Meervogels leed. Meervogels; we 
komen er aan!

Limmen nu trotse koploper
Limmen in de aanval. Foto: G. Tuyn

JVC moest om uiteenlopende diverse 
vaste krachten missen en trad aan met 
veel jeugdige invallers. Bij Vitesse 
ontbrak Jort Kaandorp nog steeds door 
een hamstringblessure en hij werd 
weer vervangen door Nick van de Ven. 
Vanaf de aftrap ging Vitesse meteen op 
zoek naar een snelle voorsprong. De 
eerste kans was voor Martijn Kuijs, 
maar zijn harde inzet midden voor het 
doel kon in de 7e minuut net geblokt 
worden en in de rebound schoot hij de 
bal over. In de 13e minuut soleerde 
Joey van Esveld dwars door het 
midden van de verdediging maar zag 
ook zijn inzet net nog geblokt worden. 
Pas in de 24e minuut verscheen JVC 
voor het eerst bij het doel van Vitesse 
maar echt gevaarlijk werd het niet. Aan 
de andere kant was Martijn Kuijs 
opnieuw dicht bij de openingstre�er 
maar dit keer ging zijn inzet via de 
bovenkant van de lat over. Tien 
minuten voor rust was de beurt aan 
Milo Cremers maar zijn kopbal kon nog 
net door een verdediger bij de tweede 
paal uit het doel worden gekopt. De 
volgende corner een paar minuten 
later was het alsnog raak. In een mêlee 
van spelers was het Nick van de Ven die 
de bal als laatste in het doel wist te 
werken: 0-1. Toch ging Vitesse niet met 
voorsprong de rust in want uit de 2e 
aanval van JVC ontstond vanuit het 
niets de 1e kans voor de thuisploeg en 

was het Danny Schol die vanaf rechts 
met een bekeken schot voor de rust-
stand zorgde: 1-1.

Die onverwachte gelijkmaker had 
kennelijk voor een �inke boost bij JVC 
gezorgd want de tweede helft leek de 
ploeg alle schroom van zich afgeschud 
te hebben en ging volop de strijd aan. 
Toch was de eerste levensgrote kans al 
na twee minuten voor Vitesse. Joey van 
Esveld creëerde die zelf op een meter 
of 5, 6 van het doel, maar in nagenoeg 
vrije positie knalde hij de bal kiezelhard 
naast. Daarna ging het duel redelijk 
gelijk op waarbij JVC via enkele snelle 
en balvaardige youngsters ook volop 
de aanval zocht. Na een klein kwartier 
spelen werd Nick van de Ven aange-
speeld in het strafschopgebied, waarna 
hij door een van de verdedigers werd 
vastgehouden. De bal ging dus op de 
stip, maar keeper Jip van Acquooij wist 
de niet al te best ingeschoten penalty 
van Martijn Kuijs te keren. Twee 
minuten later was het bijna raak aan de 
andere kant en was een safe van Tom 
Laan nodig om zelfs een achterstand te 
voorkomen. In de 65e minuut was het 
toch Vitesse dat weer de leiding nam. 
Na een snelle uitval over de linkerkant 
wist Martijn Kuijs nagenoeg vanaf de 
cornervlag met een prima strakke 
voorzet de instormende Nick van de 
Ven te bereiken die midden voor doel 

de bal meteen onhoudbaar binnen-
kopte: 1-2. JVC moet dus opnieuw op 
jacht naar de gelijkmaker maar gaf 
daarbij ook veel ruimte weg. Daar had 
Vitesse veel meer mee kunnen of zelfs 
moeten doen, want echt uitgespeelde 
kansen leverde dat niet op. JVC bleef er 
dus in geloven en er ontstonden toch 
wel diverse gevaarlijke situaties voor 
het doel van Tom Laan. In de blessure-
tijd was zelfs de JVC-keeper bij corners 
tot 2 keer toe te zien voor het doel van 
zijn collega. Bij de tweede keer ging 
het echter mis toen Vitesse de bal 
veroverde en de pas ingevallen Menno 
Peters in de diepte kon worden 
gestuurd. Die was sneller dan de 
laatste verdedigers en hij kon na zijn 
rush vervolgens de bal rustig in het 
lege doel schuiven: 1-3. Kort daarna 
volgde het eindsignaal en kon het feest 
beginnen. Vooral omdat al duidelijk 
was geworden dat naaste concurrent 
VIOS met 1-0 ten onder was gegaan bij 
Kleine Sluis.

Castricum - In het heenduel op de Puikman wist Vitesse pas in de slotfase 
JVC op de knieën te krijgen en met 4-3 te winnen. Ook dit keer bleef het 
tot het einde spannend omdat Vitesse tot vlak voor tijd een 1-2 voor-
sprong moest verdedigen. De jeugdige thuisploeg wist er namelijk 
zowaar nog een o�ensief uit te persen dat ook zo maar een gelijkmaker 
had kunnen opleveren. Dat zou gezien het krachtsverschil echter te veel 
van het goede zijn geweest want Vitesse had het duel eigenlijk al vóór 
rust moeten beslissen.

Vitesse doet prima zaken bij JVC

De wedstrijd JVC - Vitesse’22. 
Foto: aangeleverd

Op zaterdag 9 april is er van 15.00 tot 
16.00 uur voor de allerkleinsten en 
hun ouders een spellencircuit. Vanaf 
17.00 uur kunnen de jeugdleden van 
de verschillende lesgroepen elkaar 
leren kennen via kennismakingsspel-
letjes en het 50-vragenspel. Aanslui-
tend eten ze samen een patatje en 
kunnen ze zich uitleven tijdens de 

disco, om daarna te blijven slapen in 
de sporthal.

Op zondagochtend 10 april kan 
iedereen vanaf 7 jaar meedoen aan 
leuke workshops, die van 09.30 tot 
11.30 uur plaatsvinden. Van 12.30 tot 
13.30 uur gaan de verschillende afde-
lingen van DOS een spetterende 

demo verzorgen met dans, gymnas-
tiek en trampolinespringen. Publiek 
is daarbij van harte welkom. Vanaf 
14.00 uur is er als geweldige afsluiter 
een reünie/receptie waar leden, oud-
leden, oud-leiding, oud-bestuurs-
leden, ouders en andere sport-
vrienden elkaar kunnen ontmoeten, 
leuke anekdotes kunnen ophalen, 
elkaar gewoon weer eens zien en 
spreken. 
Laat vooraf even via www.doscas-
tricum.nl weten of u komt, alleen of 
met introducee.

Castricum - Gymnastiekvereniging DOS Castricum bestaat negentig jaar. 
In het weekend van 9 en 10 april vindt in sporthal De Bloemen het jubile-
umfeest plaats. Er zijn festiviteiten voor alle leden, maar ook oud-leden, 
oud-bestuursleden en oud-leiding zijn welkom.

Jubileumfeest 9 en 10 april: DOS 
Castricum bestaat negentig jaar

Het jubilerende DOS Castricum viert volgende week twee dagen feest. 
Foto: aangeleverd

Theo Versteegen van de Klimaatcoa-
litie concludeert dat Lokaal Vitaal al 
meteen de voorkeur geeft aan VVD 
en CDA boven PvdA en D66. Hij 
maakt zich zorgen over het Castri-
cumse klimaatbeleid: ,,Wij riepen 
kiezers op om voor het klimaat te 
stemmen. Aan die oproep is gehoor 
gegeven. Dat zou tot uiting moeten 
komen in de formatie en uiteindelijk 

ook in het klimaatbeleid.’’ Van de vier 
partijen (PvdA, GroenLinks, D66 en 
de Vrije Lijst) die vorig jaar het 
budget voor duurzaamheid wilden 
behouden, hebben er drie een zetel 
bij gekregen. Versteegen: ,,Lokaal 
Vitaal lijkt de makkelijkste weg te 
kiezen voor zichzelf door direct 
aansluiting te zoeken bij partijen die 
dezelfde standpunten aanhangen, 

ook al hebben die zetels verloren. 
Maar echt leiderschap is ook lef 
tonen, vooral in tijden van een crisis. 
Een crisis die ook Lokaal Vitaal heeft 
erkend.’’

Met dat laatste verwijst Versteegen 
naar het slotdebat waarin alle 
partijen (met uitzondering van 
Forza!) bevestigden dat er wat hen 
betreft sprake is van een klimaat-
crisis. De secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, António Guterres, 
verweet onlangs nog politici ‘crimi-
neel gebrek aan leiderschap’ in de 
klimaatcrisis. Om politici gelijk ook al 

wat concreets mee te geven, stuurt 
de Klimaatcoalitie in de brief een 
hele rits aan maatregelen mee waar 
het nieuwe college en de nieuwe 
raad mee aan de slag kunnen gaan. 
Onder andere een informatiecam-
pagne over de klimaatcrisis, een 
klimaatburgerberaad (via loting), 
isoleren van alle woningen (te 
beginnen met sociale woningen), 
zoveel mogelijk zonnepanelen op 
daken, een verbod op fossiele 
reclame en het herinvoeren van de 
kapvergunning. De Eneco-gelden 
zouden (deels) voor de �nanciering 
hiervan kunnen dienen.

Castricum - De Klimaatcoalitie Castricum heeft een brandbrief naar de 
nieuwe gemeenteraadsleden en de formateur gestuurd. Daarin vraagt 
men de lokale politiek om leiderschap te tonen op het gebied van 
klimaat en duurzaamheid. De raadsleden en de formateur krijgen ook 
advies over te nemen klimaatmaatregelen.

Brandbrief Klimaatcoalitie aan partijen:
,,Toon geen crimineel gebrek aan leiderschap’’

De onlangs in Castricum gehouden 
Klimaatmars. Foto: aangeleverd






