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Door Hans Boot

Het hoofdpijndossier ‘Nieuw 
zwembad’ staat al zo’n tien jaar op de 
politieke agenda van de gemeente 
Castricum. Na ellenlange discussies 
besloot de raad in 2019 tot de bouw 

van een nieuw bad, gevolgd door het 
besluit in 2021 om dat op veld 5 van 
FC Castricum te realiseren. Vorig jaar 
gaf een QuickScan opnieuw aanlei-
ding om de de� nitieve besluitvor-
ming te vertragen. Deze scan hield 
drie varianten in. De eerste behelst 

de uitvoering van een sober en doel-
matig bad met de mogelijkheid dat 
er over tien jaar een nieuwe sporthal 
kan worden aangebouwd. Optie 
twee bevat een plan van de Initiatief-
groep Nieuw Zwembad, waarbij 
zwembad en sporthal in één keer 
worden neergezet. De derde variant 
is vergelijkbaar met de tweede, met 
dat verschil dat de uitvoering plaats-
vindt in regie en opdrachtgeverschap 
van de stichting die voortvloeit uit 
genoemde initiatiefgroep.
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Het is alweer bijna een jaar geleden dat de nieuwe gemeente-
raad na een quickscan huiswerk meekreeg over de keuze van een 
zwembad op sportcomplex Noord End. Inmiddels zijn er verschillende 
omstandigheden die een heroverweging van de bouw noodzakelijk 
maken. Afgelopen donderdag werd de raad geïnformeerd over de opties 
die er zijn, inclusief de architectonische vormgeving en de uitkomst van 
een overleg over de energievoorziening.

Opties nieuw zwembad: wordt 
het pompen of verzuipen?

Een artist impression uit de raadspresentatie. Links voor het schoolgebouw van het Jac. P. Thijsse College het nieuwe zwembad 
met sporthallen. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Op initiatief van een 
inwoonster uit Castricum heeft de 
gemeente door een kunstenaar een 
monument laten maken voor het 

herdenken van overleden kinderen die 
geen eigen plekje hebben op de 
begraafplaats Onderlangs. Het monu-
ment werd afgelopen maandag in het 

bijzijn van veel belangstellenden 
onthuld door burgemeester Mans en 
de initiatiefneemster. 
Nog niet zo lang geleden was er vaak 
onvoldoende aandacht voor de 
geboorte van een kind dat vlak voor of 
na de geboorte overleed. Het werd 
doorgaans snel weggehaald bij de 
ouders en zonder al teveel respect 
begraven. Dat overkwam de Castri-
cumse Elles Lips die in september 
1979, na een gecompliceerde zwan-
gerschap, haar zoontje maar drie uur 
oud zag worden. Omdat een begrafe-
nisondernemer de ouders onvol-
doende informeerde over de mogelijk-
heden van begraven, werd het kind op 
Onderlangs in een algemeen gemeen-
tegraf gelegd dat binnen een aantal 
jaren werd geruimd zonder de ouders 
daarvan in kennis te stellen. Lees het 
hele verhaal elders in deze krant

Monument voor het nooit 
vergeten kind onthuld

Het fraaie gedenkteken is onthuld. Tekst en foto: Hans Boot

Castricum - Een 57-jarige Castri-
cummer is vorige week in de nacht 
van woensdag op donderdag door 
de politie aangesproken op de 
geluidsoverlast die hij veroorzaakte 
in een woning aan het Braveld. 
De man verzette zich zo hevig dat 
zowel hij als een agent gewond 
raakte. Beiden zijn naar een zieken-
huis overgebracht. In de afgelopen 
maand waren bij de politie vaker 
meldingen van geluidsoverlast 
ontvangen met betrekking tot 
dezelfde woning. De man is overge-
dragen aan hulpverleners van het 
zorgkader.

Man met agent
op de vuist
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DONDERDAG 30 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 31 MAART
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.30 - 12.30 uur 
kerk open met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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

ZATERDAG 1 APRIL
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur gezinsviering met 
pastor M. Nagtegaal m.m.v. 
kinderzanggroep.

ZONDAG 2 APRIL 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur pastoor Ruben Torres 
(Palmzondag) met gemengd 
koor.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 10.00 uur pastor 
Eveline Masetti (6e zondag 
40-dagentijd) met kinderdienst, 
te volgen via Omroep Castricum 
en via de livestreamlink op 
www.pkcastricum.nl.

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

Plaza achter ‘De Oude Keuken’ 
op Dijk en Duin, 10.00 uur 
pastor Anton Huisman m.m.v. 
Naaldkoor uit Santpoort-Noord.

R.K. Sint-Jacobus Major Akers-
loot, 10.00 uur I. Osterhaus 
(familieviering  Palmzondag) 
met kinderkoor

Corneliusparochie Limmen
10.00 uur Eucharistieviering met 
pastor R. Hoogeboom m.m.v. 
Corneliuskoor.

Protestantse Kerk Limmen
10.00 uur ds. L.J. Rasser/

MAANDAG 3 APRIL
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur avond-
gebed Goede Week in de stijl 
van Taizé.

DINSDAG 4 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09:00 uur pastor Jan van der 
Linden, viering voor overleden 
leden KBO.

Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19:00 uur avond-
gebed Goede Week, voorbereid 
door Groene Kerk.

WOENSDAG 5 APRIL
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk), 19.00 uur avond-
gebed Goede Week, voorbereid 
door de Witte Duif

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 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

Vervolg voorpaginaverhaal

Na de QuickScan bleef het weer 
lange tijd stil. Een broedende kip 
mag je echter niet storen, dus er 
werd verlangend uitgekeken naar 
de informatieavond van afgelopen 
donderdag. Die bestond groten-
deels uit presentaties van het 
stedenbouwkundig bureau Twyn-
straGudde, AGS architecten en 
Bureau 20/30.

Nadat voorzitter en raadslid 
Mariska Tauber de bijeenkomst had 
geopend, kreeg verantwoordelijk 
wethouder Roel Beems als eerste 
het woord om de stand van zaken 
toe te lichten. Beems, die in de 
vorige bestuursperiode als raadslid 
voortdurend zijn tanden in het 
voortslepende project heeft gezet, 
zei onder meer: ,,Ik geef u mee wat 
we vanavond wel en niet gaan 
doen. Daarbij wil ik benadrukken 
dat het huidige zwembad niet 
meer aan de eisen voldoet en een 
nieuwe voorziening hard nodig is 
voor onder andere zwemlessen 
voor scholen, oefeningen voor 
reddend zwemmen en recreatief 
zwemmen. Niet voor niets is De 
Witte Brug zeven dagen in de week 
vijftien uur per dag open. In de 
bestuursopdracht voor een herzie-
ning van de plannen zijn we 
nieuwe uitdagingen tegenge-
komen. Zo kan Liander de 
komende vijf jaar geen elektriciteit 
voor dit project leveren. Hierover 
zijn gesprekken gevoerd met de 
stakeholders in het gebied, temeer 
omdat we gasloos willen bouwen. 
Het plan is nu om samen genoeg 
stroom op te wekken om zelfvoor-
zienend te worden door middel 
van zonnepanelen en een buizen-
stelsel voor warmte- en koudeop-
slag onder de grond. Er zijn nog 
wel wat berekeningen nodig, maar 

het college verwacht hierover voor 
het zomerreces een uitgebreide 
businesscase aan de raad voor te 
leggen.” Beems liet ook weten dat 
er door de aanwezigheid op deze 
avond van drie wethouders grote 
waarde aan het sportcomplex 
wordt gehecht.

Hackaton
Vervolgens kregen de vertegen-
woordigers van genoemde bureaus 
de gelegenheid om nader in te 
gaan op de herijking van kaders, 
energie en duurzaamheid en de 
plussen en minnen van de diverse 
varianten. Daarbij werd onder-
streept dat factoren als verhoogde 
bouwkosten, stijging van rente en 
energieprijzen, alsmede de stikstof-
problematiek in deze tijd zwaar 
wegen. Daarom zou het wellicht 
soelaas bieden om aan het 
ontwerp naast een wedstrijdbad 
een instructiebad, twee sporthallen 
en een voorplein met verblijfs-
ruimte toe te voegen.

Bij de aangepaste planvorming 
werd er ook van uitgegaan dat 
duurzaamheid tot aan sportbeoe-
fening naadloos in elkaar passen. 
Ook werd uitgelegd wat de toege-
paste hackaton inhoudt. Dat staat 
voor een dag samen van 
gedachten wisselen over zelfvoor-
zienende en toekomstbestendige 
maatregelen, waaruit verschillende 
oplossingen zijn gekomen. Een van 
de conclusies was dat het nieuwe 
project mogelijkheden biedt voor 
een realistische bijdrage aan de 
wettelijke plicht tot reductie van de 
CO-2 uitstoot voor grootgebruikers.

Tot slot waren er volgens de 
rapportages subsidies van 
provincie, Rijksoverheid en Euro-
pese Unie te verkrijgen voor 
bijvoorbeeld verduurzaming en 

klimaatadaptie. Die moeten nog 
wel met mogelijke fondsen in kaart 
worden gebracht.

Parkeerproblematiek
Na de presentaties mochten bezoe-
kers van de publieke tribune 
vragen stellen. Een lid van de 
Castricumse Invaliden Sportbond 
(CIS), die al 43 jaar gebruik maakt 
van De Witte Brug en een vertegen-
woordiger van de muziekvereni-
ging op het huidige sportpark 
misten de naam van deze organisa-
ties in de nieuwe plannen. 

Paardrijvereniging Starrenburg 
naast het Jac. P. Thijsse College 
maakte zich zorgen over contract-
verlenging van de grond die wordt 
gehuurd. Wethouder Beems zegde 
daarop toe dat er aandacht is voor 
al deze situaties en dat hij met Star-
renburg op korte termijn om tafel 
wil. Ook een van de beheerders van 
sporthal De Bloemen liet zich 
horen en was het niet eens met de 
door Beems genoemde 
CO2-reductie.

De raads- en commissieleden 
deden zoals gebruikelijk ook nog 
een duit in het zakje en vroegen 
duidelijkheid over het afhankelijk 
zijn van Liander, de parkeerproble-
matiek, opslag van energie en de 
toekomstige bouwlocaties voor 
woningbouw als de bouw van een 
nieuw zwembad is gerealiseerd. 
Zover is het echter nog lang niet. 
De planning is dat de herziene 
plannen pas in september weer 
behandeld worden in commissie 
en raad. Dan is het ook hoog tijd 
dat er eens een klap op dit project 
wordt gegeven en is het een 
kwestie van pompen of verzuipen. 
Misschien komt er dan ook een 
eind aan jarenlang 
watertrappelen...

Businesscase nieuw zwembad 
nog vóór de zomer naar raad

Vervolg voorpaginaverhaal

Door Hans Boot

Nog niet zo lang geleden was er 
vaak onvoldoende aandacht voor 
de geboorte van een kind dat vlak 
voor of na de geboorte overleed. 
Het werd doorgaans snel wegge-
haald bij de ouders en zonder al 
teveel respect begraven. Dat over-
kwam de Castricumse Elles Lips die 
in september 1979, na een gecom-
pliceerde zwangerschap, haar 
zoontje maar drie uur oud zag 
worden. Omdat een begrafenison-
dernemer de ouders onvoldoende 
informeerde over de mogelijk-
heden van begraven, werd het kind 
op Onderlangs in een algemeen 
gemeentegraf gelegd dat binnen 
een aantal jaren werd geruimd 
zonder de ouders daarvan in kennis 
te stellen.

De ouders misten daarna een plek 
om te rouwen en vroegen een paar 
jaar geleden aan beheerder Miel 
van de Velde van Onderlangs of er 

een gedenkteken zou kunnen 
komen voor het ‘stilgeboren’ of 
nooit vergeten kind. Hij pakte dat 
idee direct op en slaagde erin dat 
de gemeente opdracht gaf aan 
Natuursteenbedrijf Haker voor het 
maken van een kunstwerk, waar-
voor Miel samen met zijn collega 
Astrid van der Hoek een fraai 
ontwerp maakte. Ruim van te voren 
werd er al een plek achter de aula 
en onder een magnoliaboom inge-
richt voor het monument dat 
maandag werd geplaatst en 
onthuld.

‘Altijd’
Burgemeester Mans stond als 
eerste stil bij de plechtige gebeur-
tenis en zei: ,,Dit monument, dat is 
gemaakt voor deze plek om 
kinderen te herdenken die ons veel 
te vroeg zijn ontvallen, staat 
symbool voor de onuitwisbare 
impact die zij hebben gehad in ons 
leven. Het is speciaal gemaakt in de 
lokale sfeer van Castricum: het 
beeld van strand en zee, met aan 
de overkant het lichtpuntje dat 

voor iedereen anders zal oplichten. 
Laten we elkaar steunen en hier op 
een speciaal hoekje op onze 
begraafplaats stilstaan bij de liefde 
en het verlies. Wat mooi dat dit 
soort initiatieven ontstaan vanuit 
onze inwoners.”

Daarna kreeg Elles het woord. Zij 
blikte in het kort terug op het over-
lijden van haar zoontje vlak na de 
geboorte en wat er daarna fout 
ging rondom en na de begrafenis. 
Elles bedankte de burgemeester en 
de beheerder van Onderlangs en 
droeg een passend gedichtje voor 
met de titel ‘Altijd’, dat eindigt met 
de woorden ‘Jouw naam zal altijd in 
ons hart staan’. 
Vervolgens mocht ze samen met 
Toon Mans het gedenkteken 
onthullen door de gemeentevlag te 
verwijderen. 
Het monument is een prachtige 
aanwinst voor de Castricumse 
begraafplaats en zorgt ervoor dat 
er geen enkel kind na zijn over-
lijden meer vergeten hoeft te 
worden.

Burgemeester Mans: ‘Monument 
symbool voor onuitwisbare impact’



ZOA collecteert 
van 26 maart t/m 1 april 2023

woensdag 29 maart 2023

Gemeentenieuws

Sinds afgelopen maandag 
gelden verkeersomleidin-
gen rond Limmen en dat 
leidt tot verkeershinder in 
en rond het dorp. Er wordt 
namelijk gewerkt aan het 
herinrichten van de 
Rijksweg. Dat duurt naar 
verwachting tot april 
2024.  

Omleidingen rond 
Rijksweg Limmen 

        
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.

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)
    Motie puntensysteem natuurinclusief bouwen

Raadsinformatieavond donderdag 6 april
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 – 20.45   Bijeenkomst over ondermijning
21.00 – 22.30  Bijeenkomst over participatiebeleid 

Bijeenkomsten Trouwzaal
19.30 – 20.45  Presentatie evaluatie ‘Van Afval naar Grondstof’

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 overlast 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 bovenstaande code voor directe 
toegang tot de app met actuele informatie en contactgegevens.

Woont u in Castricum? 
Houd rekening met extra reistijd als u met de auto reist tussen Heiloo/Egmond en 
Castri-cum/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. 
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Uitvoering werkzaamheden
in 5 fases

Realisatie rotonde uitgeest
2e helft 20232e helft 2023

Blijf op de hoogte! 

Tijdelijk Noodfonds Energie voor 
huishoudens met een laag inkomen
Mensen met een laag inkomen en een hoge 
energierekening kunnen nu terecht bij 
Tijdelijk Noodfonds Energie.
Dit landelijke noodfonds betaalt voor huishou-
dens een deel van de energierekeningen van 
oktober 2022 tot en met maart 2023.  
Het Noodfonds Energie is er om te voorkomen 
dat mensen energieschulden opbouwen. 

Wie kan het aanvragen
Als uw inkomen maximaal 200 procent van 
het sociaal minimum is, kun u terecht bij het 

Noodfonds.
Dat betekent dat uw bruto-inkomen per 
maand lager is dan € 2.980,- (alleenstaand) of 
€ 4.180,- (samenwonend).

Contact
Met de korte online-check kunt u zien of uw 
aanvraag een kans maakt, ga naar de website 
www.noodfondsenergie.nl
Wilt u liever telefonisch contact? Bel dan g
ratis met de Hulplijn Noodfondscheck Geldfi t: 
0800-05550.

Woont u in Akersloot? 
In de eerste weken is de verbinding Uitgeesterweg / Rijksweg afgesloten voor doorgaand 
autoverkeer. Rijdt u naar Castricum of Limmen, kies dan voor de route over de A9, afslag 
Uitgeest. 



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

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

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws 

woensdag 29 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

De gemeente Castricum vindt het 
belangrijk om haar inwoners te helpen 
bij het verduurzamen van de woning. 
“Daarom heeft de gemeente Castricum 
energiescans ingekocht bij energieco-
operatie CALorie, die door de vrijwillige 
energiecoaches worden uitgevoerd,” 
aldus wethouder Valentijn Brouwer. “Zo 
kunnen woningeigenaren gratis tips ont-
vangen voor hun huis.” 

Energiescan aan huis
CALorie Energie organiseert met haar vrijwil-
lige energiecoaches al jaren energiescans aan 
huis bij woningeigenaren. Met een energies-
can ontvangt de woningeigenaar een stap-
penplan voor het energiezuinig en duurzaam 
maken van de woning. Daarnaast worden 
kleine tips en maatregelen gegeven die direct 
uit te voeren zijn.

“De tips van energiecoach Marc hebben veel 
inzicht gegeven in ons energieverbruik,” 
aldus een woningeigenaar in Castricum. 
“Na het bezoek van de energiecoach hebben 
we de vloer onder het huis laten isoleren, en 
radiatorventilatoren op de radiators geplaatst. 
Ook kwamen we met een energieverbruiks-
manager erachter dat onze oude koelkast en 
wasmachine veel energie gebruikten. Die zijn 
inmiddels vervangen”.

Wilt u ook tips die u helpen met verduur-
zamen? Meld u aan voor een gratis 
energiescan via de website mijn.calorieener-
gie.nl en registreer u dan als ‘actielid’. 
Dan krijgt u een mail met inloggegevens en 
kunt u zich aanmelden voor een energiescan. 
Dan neemt CALorie contact met u op om 
een afspraak in te plannen.

Gratis energiescan voor 
verduurzamen eigen woning

 Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

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.

Gemeentehuis 
Op 10 april (Tweede Paasdag), 27 april 
(Koningsdag), 18 mei (Hemelvaartsdag) en 
29 mei (Tweede Pinksterdag) zijn het 
gemeentehuis (inclusief balies en receptie) 
en onze milieustraten gesloten. Ook de 
milieustraten in de buurgemeenten Uitgeest 
en Heiloo zijn die dag dicht. Wij zijn op die 
dagen alleen telefonisch bereikbaar. 
 
Afvalinzameling 
Is de vaste afvalinzameldag voor uw adres op 
een van deze vier feestdagen? Dan wordt uw 
afvalcontainer die dag niet geleegd. Check 

in de app MijnAfvalzaken of op de website 
www.mijnafvalzaken.nl op welke dag uw 
container wel wordt geleegd. Hierover met 
ons bellen kan ook: 14 0251 
 
Gemeentehuis geopend, normale 
afvalinzameling 
Dit jaar zijn het gemeentehuis en de milieus-
traten voor het eerst volgens de reguliere 
openingstijden open op Goede Vrijdag 
(7 april)  en Bevrijdingsdag (5 mei). Ook de 
afvalinzameling gaat die dag door. Dit zijn 
namelijk geen officiële feestdagen meer. 

Gemeentediensten gesloten 

Op Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag 
en Tweede Pinksterdag:

Aangevraagd

Breedeweg (in gemeenteberm nabij 77) in Castricum, het kappen van een wilg 
met herplant eik, datum ontvangst 21 maart 2023 (Z23 119409)
Cieweg 29 in Castricum, het wijzigen van de kelder ten opzichte van eerder 
verleende vergunning, datum ontvangst 18 maart 2023 (Z23 119009)
Sectie E, nr.641 (t.o. Stierop 2) in De Woude, het vervangen van bestaande 
beschoeiing, datum ontvangst 22 maart 2023 (Z23 119657)
Händelstraat 12 in Castricum, het bouwen van een fietsenstalling, datum ontvangst 
19 maart 2023 (Z23 119023)
Heereweg 64a in Castricum, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
18 maart 2023 (Z23 119005)
Helmkade 34 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 
16 maart 2023 (Z23 118761)
Limmerweg 9a in Castricum, het bouwen van machineberging, datum ontvangst 
16 maart 2023 (Z23 118775)
Prinses Marijkestraat 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum 
ontvangst 19 maart 2023 (Z23 119041)
Willem de Zwijgerlaan (in gemeenteberm nabij 47) in Castricum, het kappen 
van een vleugelnoot met herplant, datum ontvangst 21 maart 2023 (Z23 119413)
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

Dr. Jacobilaan 20 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
16 maart 2023 (Z23 113460)
Heereweg 66 in Castricum, het herinrichten van de tuin (legalisatie), verzenddatum 
17 maart 2023 (Z22 104010)
Kerklaan 36 in Akersloot, het vergroten van de verdieping, verzenddatum 17 maart 
2023 (Z22 100781)
Visweg 77b in Limmen, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 16 maart 2023 
(Z22 103453)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Heereweg 68 in Castricum, het legaliseren van de terreininrichting, verzenddatum 
3 maart 2023 (Z23 107414)
Rijksweg 127a in Limmen, het bouwen van kassen, verzenddatum 17 maart 2023 
(Z22 102269)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand 
(Z22 099300)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 29 maart 2023 zes weken ter inzage. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na deze datum een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overige vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Après Ski 2023 op zondag 9 april, 
Dorpsplein 35a in Castricum, verzenddatum 20 maart 2023 (Z23 112565)
Verleende evenementenvergunning vrijmarkt Koningsdag Bakkum 2023 op 
27 april 2023, Bakkummerstraat, Van Oldenbarneveldweg, Van der Mijleweg 
in Castricum, verzenddatum 23 maart 2023 (Z23 118035)
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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Liesbeth Walsarie: ,,Tien jaar geleden 
kwam ik in aanraking met het 
beschilderen van zijde. Ik was hier al 
snel door gefascineerd. Iedere shawl, 
kussen of sieraad is uniek van kleur 
en dessin. Zijde is een luxe materiaal, 
verkrijgbaar in diverse wevingen. 
Een stof waar ik graag mee werk. 
Daarnaast is dit natuurproduct een 
weldaad om te dragen.’’ Gerda Velze-
boer begon in 2001 met boetseren. 
Van haar worden uit haar uitgebreide 
atelier Raku-gestookte beelden 
getoond. Na het boetseren worden 
de beelden gebakken door ze met 
wisselende brandstoffen op te 
stoken, om ze daarna op de maxi-
male temperatuur plots bloot te 
stellen aan de buitenlucht. Daardoor 
ontstaat een natuurlijk en uniek 
craquelé oppervlak dat verkleurt 
naar gelang van de gebruikte brand-
stof. Ciska Velzeboer toont abstracte 
beelden. Zij is in 1992 begonnen met 
een cursus beeldhouwen. Ze vertelt: 
,,In het begin werkte ik alleen in de 
zachte steensoort speksteen, 
eenvoudig te bewerken. Later zijn 
daar de hardere steensoorten bij 
gekomen zoals albast, verschillende 
soorten serpentijn en soms een 
stukje marmer. Mijn inspiratie haal ik 
uit dagelijkse dingen, de vormen die 
ik tegenkom in de natuur. Meestal 
kies ik een steen uit op vorm of uiter-

lijk, maar in het algemeen is de steen 
de baas. Soms breekt er een stuk af 
of kom je een onverwachte scheur 
tegen. Daar moet je dan een weg in 
vinden, meestal komt het wel goed.’’
Gemaal 1879 is te vinden aan de Fiel-
kerweg 4 (Klein Dorregeest) in Akers-
loot. De expositie is tot en met 28 
mei te bezoeken op zondagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur en op 
afspraak. Het gemaal is dan in 
werking en er is uitleg over de Oer-IJ-
omgeving. Op 2 april om 13.00 uur 
kunnen bezoekers deelnemen aan 
een ommetje rond Akersloot onder 
leiding van Oer-IJ-gidsen (aanmelden 
via info@oerij.eu). Kijk op www.
gemaal1879.nl voor uitgebreide 
informatie.

Akersloot - De deur van Gemaal 1879 gaat op zondag 2 april om 13.30 
uur weer open. Met de expositie ‘Ontmoeting tussen hard en zacht’ opent 
men het nieuwe seizoen. De zachte kant betreft shawls, geëxposeerd 
door interieurstylist Liesbeth Walsarie. Zij werkt graag met mooie kleur-
combinaties en verrassende dessins. De zusters Gerda en Ciska Velzeboer 
nemen met beelden de harde kant voor hun rekening.

Gemaal 1879 start nieuw seizoen 
met drie exposanten tegelijk

Een raku-gestookt beeld, vervaardigd 
door Gerda Velzeboer. 
Foto: aangeleverd

Uit Castricum doen onder andere 
Thomas (15) en Babette (13) mee aan 
de productie. Maar wat houdt 
meedoen nou eigenlijk in? Babette 
vertelt: ,,Op maandag hebben we 
zangrepetitie en op vrijdag spelrepe-
titie. Het is hard werken, maar super-
gezellig! Er is altijd een goede sfeer 

en je maakt superveel nieuwe 
vrienden!’’ Thomas – vierdejaars lid 
van de groep – speelt één van de 
rollen in de show: ,,In de afgelopen 
vier jaar heb ik heel veel ervaring 
opgedaan met spel, dans en spelen 
voor een groot publiek. Dit jaar mag 
ik Gaston spelen, de ‘knappe’, egoïsti-

sche en norse man uit het dorp. Er 
gaat veel tijd zitten in het repeteren 
maar dat is het honderd procent 
waard, omdat je samen met een 
geweldige groep bezig bent met een 
fantastische productie.’’ De hele 
groep heeft ontzettend veel zin in de 
voorstellingen op 5 en 6 april in het 
Kennemer Theater in Beverwijk. 

Op woensdag zijn er voorstellingen 
om 15.00 en 20.00 uur, op donderdag 
alleen om 20.00 uur. Kaarten kosten 
tussen 10 en 15 euro en zijn via www.
kennemertheater.nl te bestellen.

Castricum - Musicalgroep JPTeens on Stage van het Jac. P. Thijsse College 
zet dit jaar een eigen versie van de Disney-musical ‘Beauty and the Beast’ 
neer. Een groep van 45 scholieren heeft zich in de afgelopen periode 
beziggehouden met het voorbereiden van deze theaterproductie. Eerder 
bracht JPTeens on Stage al eigen versies van onder meer Shrek, Tarz on 
Stage, SISTERs in ACTion, De Magische Nanny en Donna’s Dagboek.

JPTeens on Stage brengt eigen 
versie van ‘Beauty and the Beast’

Het team van JPTeens on Stage. Foto: aangeleverd

Met hun muzikale precisie en weer-
galoze tweestemmigheid weerspie-
gelen Jop Wijlacker en Dennis Kolen 
de symbiose van het grootste en 
meest succesvolle schrijversduo aller 
tijden: John Lennon en Paul 
McCartney. In de prachtige setting 
van de Koepel wordt u meegenomen 
op een nostalgische reis langs de 
beroemde ‘Strawberry fields’, via de 
slaapkamer van Paul McCartney waar 
ze hun eerste hits schreven en langs 
de kroegen van Hamburg en uitein-
delijk ‘Across the universe’. De liedjes 
worden akoestisch vertolkt met 
gitaar en zang, en ondersteund door 

een violiste en een celliste. De sfeer-
volle beelden, spraakmakende anek-
dotes en persoonlijke herinneringen 
geven een nieuwe kijk op de tijdsbe-
palende songs. De muziek die deze 
twee jeugdvrienden uit Liverpool 
met The Beatles en later solo hebben 
gemaakt, is niet alleen tijdloos maar 
heeft een stempel gedrukt op hele 
generaties. 

Kom op zondag 9 april om 15.15 uur 
genieten van dit bijzondere 
optreden. Kaarten à € 18,50 zijn 
verkrijgbaar via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en aan de deur.

Eerbetoon aan Lennon & 
McCartney in Cultuurkoepel
Heiloo - Jop Wijlacker en Dennis Kolen treden op zondagmiddag 9 april 
op in de Cultuurkoepel met hun programma ‘Two of us’, een eerbetoon 
aan Lennon & McCartney. Op deze Eerste Paasdag wordt u voorafgaand 
aan het concert getrakteerd op een glaasje bubbels.

Jop Wijlacker en Dennis Kolen brengen een eerbetoon aan John Lennon en Paul 
McCartney. Foto: Roderick van Nispen

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur
L’Immensità

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur

What’s Love Got to Do with It?
zondag 15.00 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
Mon Crime

zondag 15.00 uur
maandag 20.00 uur

Silver Haze
zondag 19.30 uur

Everything Everywhere 
All at Once

zaterdag 20.00 uur
woensdag 20.00 uur

A Man Called Otto
vrijdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Onder het Maaiveld
vrijdag 20.00 uur

Klem
zondag 12.30 uur

Mummies

Programma 30 maart t/m 5 april

In het Rome van de jaren 70 zijn 
nieuwe buurten in aanbouw, 
tv-programma’s zijn nog in stemmig 
zwart-wit en de sociale verhou-
dingen in Italië staan op een kantel-
punt. Clara en Felice zijn net met hun 
drie kinderen naar een nieuw appar-
tement verhuisd. Het huwelijk is 
voorbij, maar scheiden is niet 
bespreekbaar. Op de kinderen 
projecteert Clara al haar dromen over 

vrijheid. Adriana, hun twaalfjarige 
dochter, moet toezien hoe door de 
gemoedstoestand van haar moeder 
de spanningen tussen haar ouders 
steeds groter worden. Adriana 
worstelt met haar identiteit en in 
haar hardnekkige streven om 
iedereen ervan te overtuigen dat ze 
een jongen is, wordt het toch al 
broze evenwicht binnen het gezin tot 
een breekpunt gebracht.

L’Immensità

Dertigers en jeugdvrienden Zoe en 
Kazim lopen elkaar na lange tijd weer 
tegen het lijf. Geïntrigeerd door 
Kazim’s keuze voor een traditioneel, 
gearrangeerd huwelijk stelt Zoe voor 
om de aanloop naar zijn bruiloft vast 
te leggen in een documentaire. Maar 

gaandeweg slaan de twijfels toe en 
komen ze voor een moeilijke beslis-
sing: zullen ze hun hart volgen, of 
hun hoofd? Tegelijkertijd heeft Zoe 
haar eigen digitale dating perikelen 
en moet ze omgaan met haar 
bemoeizuchtige moeder Cath.

What’s Love Got to Do with It?
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Castricum - De zomertijd is inmiddels ingegaan, dus we hebben afscheid 
genomen van Koning Winter. Zoals in zovele jaren bracht deze weinig tot 
geen vorst en kon er niet worden geschaatst op natuurijs. Dat betekende ook 
voor de Vereniging Kennemer IJsbaan dat er geen activiteiten plaatsvonden 
op het duinmeer op bijgaande foto, waar de club al negentig jaar gebruik van 
maakt. Opnieuw is het wachten tot een volgende winter wellicht weer 
schaatsplezier brengt. Het meer is overigens aan de achterzijde bereikbaar via 
vlonders vanuit de pas aangelegde fraaie natuurtuin achter bezoekerscen-
trum De Hoep, zoals de foto ook laat zien. Tekst en foto: Hans Boot

Weer een jaartje wachten op ijs…

BURGERLIJKE STAND
Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). Uit 
privacy-overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor publicatie.

OVERLEDENEN
Akersloot: 27-01-2023 Gerardus 
Johannes Zonneveld, gehuwd met 
Catharina J. Stouthamer. 31-01-2023 
Petrus Joseph van Diepen, gehuwd 
met Catharina M. Appelman. 7-02-
2023 Nicolaas Petrus Maria van 
Duijn, gehuwd met Anna M. 
Schouten. 20-02-2023 Bodil Alders, 
gehuwd met Romolo B. Polisini. 
07-03-2023 Jacoba Johanna van 
Ruiten, gehuwd met Adrianus A. 
Graas. 09-03-2023 
Alida Maria Leijen, gehuwd met 
Bernardus T. van Diepen. Castricum: 
01-02-2023 Tijmen de Vries, gehuwd 
met Trien Tensen. 01-02-2023 Leen-
dert Johannes van Leeuwen, 
gehuwd met Margreta Pluister. 
01-02-2023 Cornelis Huibert de 
Ridder, gehuwd met Wilhelmina Zijl. 
02-02-2023 Gerhardus Alexander 
Boot, weduwnaar van Annie van 
den Steene. 04-02-2023 Johanna 
Catharina Josepha van den Berg, 
gehuwd met Emilius Bellis. 08-02-
2023 Pieter Raa, weduwnaar van 
Johanna J. Maarhuis. 08-02-2023 
Christina Maria Becker, gehuwd met 
Eduard van Wijk. 09-02-2023 Chris-
tina Johanna Bekkers, weduwe van 

Bertus Roest. 10-02-2023 Jacoba 
Helena Maria van der Woude, 
gehuwd met Jan Raven. 14-02-2023 
Marjolein Rinske Gertruda Zand-
bergen, gehuwd met Johannes A.G. 
Bleeker. 15-02-2023 Anna Maria 
Josina Zoontjes, weduwe van 
Cornelis W. Mulder. 17-02-2023 
Johannes Maria Droog. 06-03-2023 
Jenny Theadora Martius, gehuwd 
met Antonius G. Kenter. 06-03-2023 
Gertrud Geesje Göhl, weduwe van 
Hendrik A. Visser. 06-03-2023 
Johanna Beentjes, weduwe Cornelis 
Reijnders. 08-03-2023 Christina 
Maria Oprel, gehuwd met Charles H. 
Roos. 10-03-2023 Constance van der 
Laken, weduwe van Gerrit J. de Heer. 
10-03-2023 Hans-Ullrich Dycks, 
gehuwd met Elisabeth Roozendaal. 
14-03-2023 Margaretha Catharina 
Maria Slotemaker, weduwe van 
Johannes P. Theissling. Limmen: 
16-02-2023 Cornelis Michael 
Castricum, gehuwd met Cornelia M. 
Baltus. 17-02-2023 Margaretha 
Maria Catharina Molenaar, gehuwd 
met Johannes Hollenberg. 18-02-
2023 Jozina Klazina Potter, gehuwd 
met Johannes H. van de Wetering. 
De Woude: 04-03-2023 Henricus 
August Meijer, weduwnaar van 
Johanna H.M.V. Haanen.

GEBOORTES
Castricum: 18-02-2023 Emma 

Hanna Nicoline Schmitz, dochter 
van Alexander P. Schmitz en Julia J. 
Horstman. 18-02-2023 Faas Oppatja, 
zoon van Jeroen C. Oppatja en Rinze 
van Groningen. 19-02-2023 Lucas 
Théo Bleijendaal, zoon van Renée 
Bleijendaal. 03-03-2023 James 
Geerts, zoon van Auke Geerts en 
Anne-Jane Duin. 17-03-2023 Gwen 
Evelien Mous, dochter van Thomas J. 
Mous en Annika A.L.C. Struik. 
Limmen: 05-03-2023 Ramon 
Jacobus Franciscus van der Steen, 
zoon van Anthonius N.J. van der 
Steen en Maria A.J. Glorie. Elders:
05-01-2023 Albie Bos, zoon van 
Woody Bos en Anna Claassen. 
25-01-2023 Elina Malou Gerrits, 
dochter van Dennis B. Gerrits en 
Karen K. Thomas Pillay. 11-02-2023 
Sara Rosa Buitelaar, dochter van 
Wouter T. Buitelaar en Francisca 
C.M.M. van Riel. 13-02-2023 Nova de 
Wit, dochter van Bart P.A. de Wit en 
Michelle Boots. 17-02-2023 Perr de 
Ruijter, zoon van Mike de Ruijter en 
Luka Wagener. 25-02-2023 Beto Emil 
Schenk, zoon van Niek Schenk en 
Lena-Marie Götting. 27-02-2023 
Teun Lamberts, zoon van Richard J. 
Lamberts en Fem Buur. 

HUWELIJK/GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP

Castricum: 17-03-2023 Dominique 
P. Wilshaus en Kim Dekker.

Ruim een jaar geleden stond de 
scanner van de Duitse brillenfabri-
kant twee dagen lang in een speciale 
capsule bij Bossinade Optiek voor de 
deur. De try-out bleek een door-
slaand succes, want vrijwel de gehele 
dag meldden klanten zich om er hun 
ogen te laten meten. Daarom besloot 
men om het apparaat de� nitief naar 
Castricum te halen. In tegenstelling 
tot traditionele meetapparatuur legt 
de DNEye® Scanner niet alleen de 
standaardwaarden voor myopie 
(bijziendheid), hypermetropie 
(verziendheid) en astigmatisme 
(onregelmatige kromming van het 
hoornvlies) vast maar nog veel meer, 
zoals de reactie van de pupillen 
overdag en ‘s avonds en de bijbeho-
rende veranderingen in het gezichts-
vermogen. Afhankelijk van het 
meetresultaat kan vervolgens een 
brillenglas worden vervaardigd dat 

geheel is afgestemd op het oog. 
Optometrist Lex Klein Schiphorst legt 
uit wat het voordeel is van deze 
zogenoemde Biometrisch Intelli-
gente Glazen (BIG): ,,Je krijgt hiermee 
een rustiger, meer ontspannen beeld, 
zowel overdag als ’s avonds. Je hebt 
ook een breder kijk- en leesgebied.’’ 
Naast een gratis screening kunnen 
klanten gedurende de actieperiode 
pro� teren van 100 euro korting op 
het personaliseren van het glas of bij 
aanschaf van twee brillen tegelijk het 
vierde glas cadeau krijgen. 

Tevens is op 31 maart en 1 april de 
Weekend Special: De gehele collectie 
van Theo is dan in de winkel te 
bewonderen. U krijgt alleen op deze 
dagen 10 procent korting bij 
aankoop van een complete Theo-bril. 
Kijk op www.bossinade.nl voor uitge-
breide informatie.

Bossinade Optiek heeft DNEye® 
Scanner nu permanent in huis
Castricum - Een brilmontuur kies je omdat het goed bij je past. Maar 
passen de brillenglazen ook goed bij je? Ieder mens is anders en dat 
geldt dus ook voor het oog. Optimaal zicht heb je alleen wanneer de bril-
lenglazen echt op het oog zijn afgesteld. Daarom heeft Bossinade Optiek 
aan de Torenstraat 30 sinds enkele maanden de ultramoderne DNEye® 
Scanner van Rodenstock in huis.

LEZERSPOST

Als u de � lm kent en weet op welke dag en waar ongeveer in Castricum 
(ergens in het gebied De Woude en Castricum) u de � lmposter verloren 
heeft, kunt u via WhatsApp contact met mij opnemen op 06 50666920.

De eerlijke vinder.

Gevonden: een mooie fi lmposter

Ga naar:
www.castricummer.nl/aanmelden-nieuwsbrief 

en meld je aan

Deze week in de nieuwsbrief:
Unieke krachtenbundeling 

voor betere spoedzorg in de regio

Castricum - De voorbereidingen voor de renovatie van de Rijksweg in Limmen waren zondag al merkbaar. Het echte 
werk begon weliswaar afgelopen maandag, maar zondagochtend werd de doorgaande route Uitgeest/Limmen al afge-
sloten voor rechtdoorgaand verkeer. Het verkeer moest linksaf slaan naar de Zeeweg. Maar wie vanaf de Zeeweg met 
motor of auto bij de rotonde weer richting Limmen reed, kon vanaf de Zeeweg linksaf naar Limmen. De maatregelen 
pal voor de entree naar Limmen zorgden zaterdagochtend al voor een paar kilometer � le op provinciale weg N203. 
Foto: aangeleverd.

Zondag doorgaande route
naar Limmen al afgesloten

Castricum - Het voetpad aan de Weegbree lag afgelopen week open in verband 
met een lekkende put. Door het lek was er zand met het grondwater mee de 
put ingestroomd. Hierdoor was niet alleen de put, maar ook de bestrating 
eromheen gaan zakken. Daarnaast bestond het risico dat het riool verstopt zou 
raken als er te veel zand in de put zou komen. Om erger te voorkomen scha-
kelde de gemeente een aannemingsbedrijf in om het probleem te verhelpen. 
Altijd beter dan de put dempen als het kalf verdronken is. Het werd een pittige 
klus. Het grondwater werd afgevoerd en de put moest worden uitgegraven. 
Daarna volgde het putje scheppen om bij de scheur te kunnen komen. Deze 
bevond zich zo’n drie meter onder het grondoppervlak. Er waren heel wat 
emmertjes cement nodig om het lek te dichten. Tekst en foto: Henk de Reus

Verzakte bestrating aan Weegbree 
veroorzaakt door lekkende put
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Door Hans Boot

Op de vraag wie Bianca Bartels 
(1968) is, antwoordt zij: ,,Ik ben jour-
nalist, maar ik voel me vooral een 
dochter, kleindochter en achterklein-
dochter van warme bakkers. In mijn 
familie zaten een stuk of vijftien 
bakkers. Dat waren voornamelijk 
broodbakkers, maar ook een paar 
banketbakkers.’’

Bianca licht toe hoe ze ertoe kwam 
om een boek over haar familie te 
schrijven: ,,Mijn ouders vroegen me 
zo’n twaalf jaar geleden om het 
verhaal op papier te zetten van mijn 
voorouders, die van 1903 tot en met 
1997 verschillende bakkerijen 
runden. Omdat ik journalist ben, vind 
ik het leuk om uitgebreid onderzoek 

te doen. Al snel liep het project daar-
door op een gezellige manier uit de 
hand. Ik vond steeds meer informatie 
en ontdekte dat er nog geen boek 
bestond over de geschiedenis van 
het bakkersambacht gedurende de 
hele twintigste eeuw. Ik besloot 
daarom om ook dát verhaal te 
vertellen, naast dat van mijn voorou-
ders. Mijn boek ‘Brood op de plank’ is 
daardoor voor een breed publiek 
interessant. Je leeft niet alleen mee 
met de waargebeurde verhalen van 
al die echtparen die bakkerijen 
runden, je ontdekt ook hoe de 
middenstand – met bakkerijen in het 
bijzonder – zich ontwikkelde. En hoe 
het zit met het veranderde assorti-
ment, van roggebrood en regerings-
brood tot wittebrood, de volkoren-
broodhype, Franse stokbroden en de 

populariteit van croissants.’’

‘Bleekneusjes’
In het boek is een hoofdstuk gewijd 
aan de periode dat de grootouders 
van Bianca een zaak hadden in 
Bakkum. Zij vertelt daarover: ,,Twee 
van mijn overgrootouders begonnen 
in 1903 hun zaak in Purmerend. De 
andere overgrootouders zetten hun 
bakkerij in 1904 op in Heiloo. De 
zoon van het eerste paar trouwde de 
dochter van het tweede. Dat waren 
mijn grootouders Frans en Corrie 
Bartels. In 1930 vestigden zij hun 
zaak in Bakkum aan de Bakkummer-
straat 13. Ze kregen daar zes 
kinderen, verhuurden om rond te 
komen in het begin ook kamers aan 
badgasten en bouwden al snel een 
goed lopende bakkerij op. Ze 
verkochten brood vanuit hun winkel, 
maar het meeste brachten ze rond. 
Dat ging voornamelijk naar katho-
lieke klanten, want zo werkte dat als 
je zelf katholiek was. Ook leverden ze 
aan het kampeerterrein aan de 
Zeeweg en aan het grote kinderkolo-
niehuis St. Antonius, waar vanaf 1934 
in de vakanties ‘bleekneusjes’ uit de 
stad naartoe kwamen voor een 
portie rust, reinheid en regelmaat.

In november 1942 moesten mijn 
grootouders van de ene op de 
andere dag hun pand verlaten, 
omdat het gevorderd werd door de 
Duitsers vanwege de aanleg van de 
Atlantikwall. Dat was natuurlijk een 
ramp. Gelukkig konden ze met hun 
grote gezin boven de bakkerij van 
Frans’ ouders in Purmerend terecht. 
Na de oorlog bleek dat hun pand aan 
de Bakkummerstraat was vernietigd. 
Ze zijn toen in de Amsterdamse Rijn-
straat een nieuwe zaak begonnen.’’

Speculaassnijmachine
Het schrijven van haar historische 
boek vereiste voor Bianca het nodige 
onderzoek:

,,Ik heb heel veel mensen voor mijn 
boek kunnen interviewen, maar voor 
bepaalde details moest ik in de 
archieven duiken. Toen mijn grootou-
ders na de oorlog opnieuw moesten

beginnen in Amsterdam, hebben ze 
daar jarenlang rechtszaken moeten 
voeren met de voormalige eigenaar 
van die bakkerij. Die man was opge-
pakt, omdat hij bij de NSB had 
gezeten. Van deze rechtszaken had ik 
geen papieren, maar gelukkig vond 
ik die in het Nationaal Archief. Daar 
lag een enorm dossier van tweedui-
zend pagina’s dat ik helemaal heb 
doorgeploegd. Ik vond daar heel veel 
waardevolle documenten, waaronder 
rechtbankverslagen, handge-
schreven briefjes van mijn opa en 
contracten. Ik had uit verhalen 
gehoord dat mijn opa in november 
1942 tegen de regels in bakkerij-
inventaris uit zijn zaak in Bakkum had 
weten te smokkelen met een paar-
denkar van een boer. In het Nationaal 
Archief vond ik de officiële lijst met 
wat hij precies had meegenomen, 
waaronder een broodsnijmachine, 
gebaksschalen, roerkommen en een 
speculaassnijmachine. Van dit soort 
details word ik heel gelukkig. Ik heb 
tijdens mijn research ook gebruik 
gemaakt van de informatie van zowel 
de site van Oud-Castricum als van de 
oorlogsboeken van John Heideman ‘’

Presentatie
Het boek ‘Brood op de plank’, uitge-
geven door Uitgeverij Nieuw 
Amsterdam, wordt op 4 april gepre-
senteerd door Bianca Bartels in het 

Historisch informatiecentrum De 
Duynkant van de Stichting Oud-
Castricum. De schrijfster wordt 
daarbij geassisteerd door Boek-
handel Laan. John Heideman zal dan 
ook iets over zijn research vertellen, 
waar Bianca voor haar boek veel aan 
heeft gehad. De lezing begint om 
16.00 uur en eindigt rond 17.30 uur. 
De Duynkant is open vanaf 15.00 uur. 
De toegang is gratis. Vanaf 31 maart 
is het boek verkrijgbaar in alle 
boekwinkels.

Castricum - De Amsterdamse journalist Bianca Bartels komt uit een 
broodbakkersfamilie. Haar opa en oma hadden voor de oorlog een zaak 
aan de Bakkummerstraat. Zij schreef het boek ‘Brood op de plank’, een 
familiekroniek van drie generaties warme bakkers, dat op dinsdag-
middag 4 april wordt gepresenteerd in De Duynkant van Oud-Castricum.

Bianca Bartels presenteert boek over Bakkumse bakkerij

Bianca Bartels. Foto: © Tessa Posthuma de Boer

De cover van ‘Brood op de plank’. 
Afbeelding: aangeleverd

Corrie Bartels, de oma van Bianca, in de deuropening van de bakkerij, 
Bakkummerstraat 13, circa 1930. Foto afkomstig uit ‘Brood op de plank’
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 los 4 plechtige gelofte 6 kraan 9 menselijk 11 
deel v.e. geschrift 14 tactiek 16 de betreffende persoon 18 ge-
ring 19 strafwerktuig 21 evenaar 22 reeds 23 ondergrondse 24 
titel 25 edel 28 deel v.d. week 29 pl. in Zwitserland 31 Spaanse 
uitroep 33 in orde 35 sterke drank 36 pl. in Zwitserland 38 
Europeaan 40 tennisterm 42 voegwoord 45 water in Utrecht 
47 vertegenwoordiger 50 sine anno 51 snedig 52 onder andere 
53 siersteen 56 deel v.h. hoofd 57 drukkende lasten 59 aan-
tekenboek 61 vulkaanmond 62 klein onderdeel 64 centrum 65 
vertrager 66 deksel 67 lidwoord.

Verticaal: 1 Germaans teken 2 scheidsrechter 3 allee 4 voeg-
woord 5 domina 6 pl. in Gelderland 7 keelontsteking 8 wortel 9 
groet 10 aankomend 12 Laus Deo 13 geestdrift 14 sierplant 15 
rekening 17 aanvankelijk 19 toespraak 20 dus 26 graanproduct 
27 deurraampje 29 riviermond 30 toestand van rust 32 inzet-
stuk 34 herkauwer 37 opera van Puccini 39 deel v.d. voet 40 
harde val 41 oogziekte 43 sterrenbeeld 44 vrouwelijk beroep 
46 moment 48 erbarmen 49 soort schaatsen 54 watervlakte 55 
pl. in Noord-Holland 57 regelmaat 58 voedsel 60 ad interim 61 
kunstmatige inseminatie 63 laatstleden 64 met dank.
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De Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117 in Bakkum is een 
fijne plek om te lunchen, te 
vergaderen, jouw (bedrijfs-)feest 
te vieren of gewoon een uurtje 
te flexwerken. 

Hier proef je niet alleen de 
heerlijke lokale gerechten van 
de kaart, fijne koffie en gezonde 
sappen, je proeft vooral het 
bijzondere karakter van het 
restaurant en de mensen die het 
er jou naar de zin maken. 

Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze puzzel 
verloten we deze week een 
lunchverwennerij (exclusief 
dranken) voor twee personen…!

Mail de oplossing voor 
maandag 3 april naar
puzzel@castricummer.nl
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AGENDA
DONDERDAG 30 MAART

Open repetitie door Castricumse 
Oratoriumvereniging (COV) van 
20.00 tot 22.00 uur in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum. 
Deelnemers aanmelden via secreta-
riaat@oratoriumcastricum.nl en 
uiterlijk 19.45 uur aanwezig zijn. Info 
op www.oratoriumcastricum.nl. 

ZATERDAG 1 APRIL
Donateursconcert muziekvereniging 
Emergo om 19.30 uur in sportcen-
trum De Bloemen aan De Bloemen 
71 in Castricum. Info op www.
emergo.org.

ZONDAG 2 APRIL

Workshop portret schilderen door 
Mieke Rozing van 09.30 tot 13.00 uur 
in Buurt- & Biljartcentrum Castricum 
aan de Van Speykkade 61 in 
Castricum. Dit is een tweedaagse 
workshop, de tweede dag is 16 april. 
Info op www.miekerozing.nl of bel 
06 10566887. Foto: aangeleverd

Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (4 t/m 12 jaar) met (groot)
ouders van 09.30 tot 10.30 uur in 
sportcentrum De Bloemen aan de 
Bloemen 71 in Castricum. Kosten: 6 
euro per persoon. Aanmelden bij 
Margreet Rodenburg (rozequarts@
hotmail.com). Info op www.margree-
trodenburg.nl/dans. 

Workshop ‘Lepel snijden in hout’ 
door Anja Jonker van 10.00 tot 16.00 
uur bij Perspectief aan de Van Olden-
barneveldweg 37 in Bakkum. Deel-
name kost 50 euro (35 euro voor 
leden) plus 5 euro voor materiaal, 
koffie, thee en soep. Info via www.
perspectiefcastricum.nl. Foto: 
aangeleverd

Uitvoering van The Passion om 15.00 
uur (inloop 14.30 uur) in de St.-
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum. Gratis toegang, 
deurcollecte na afloop. Foto: Peter 
Savenije

Open dag ‘Blik op de Strandwal’ van 
11.00 tot 16.00 uur aan de Verlengde 
Roemersdijk in Akersloot met 
demonstraties van de brandweer, 
boerderij Het Vertrouwen en Scou-
ting Akersloot. Info via rob.dekker@
planet.nl / 06 16294024.

MAANDAG 3 APRIL
Alzheimer Trefpunt om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in de 
Kenterzaal van cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geesterduinweg 
3 in Castricum. Thema: geldzaken, 

bewindvoering en mentorschap. 
Toegang gratis, aanmelden niet 
nodig.

DINSDAG 4 APRIL
Boekpresentatie en lezing door 
Bianca Bartels (auteur van ‘Brood op 
de plank’) en John Heideman (auteur 
van boeken over Castricum en 
Bakkum tijdens de Tweede Wereld-
oorlog) om 16.00 uur (inloop vanaf 
15.00 uur) in historisch informatie-
centrum De Duynkant aan de 
Geversweg 1b in Castricum. Toegang 
gratis.

WOENSDAG 5 APRIL

Lezing over toekomstbestendig 
tuinieren door Cor van Gelderen om 
20.00 uur (inloop 19.30 uur) in 
sporthal De Bloemen aan de 
Bloemen 71 in Castricum. Entreeprijs 
4 euro (gratis voor leden van Groei & 
Bloei). Info via https://midden-
kennemerland.groei.nl. Foto: Cor van 
Gelderen

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

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

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

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

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

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

Castricum - Mooi en gezond haar 
begint met een gezonde hoofdhuid. 
Een kapper ziet als eerste of iemand 
hoofdhuidproblemen heeft. Juist 
omdat dergelijke problemen vaak 
voorkomen, besloot het team van 
Hairstyle4You aan de Torenstraat 42 
zich hierin verder te gaan 
specialiseren. 
Je kunt er nu terecht voor een 
persoonlijke hoofdhuidanalyse met 
behulp van de Mediscoop®. Dit 
apparaat vergroot het beeld van de 
huid maar liefst tweehonderd keer! 

Een hoofdhuidanalyse is ideaal voor 
een uitgebreide beoordeling van 
haar- en hoofdhuidstructuur om 
een nauwkeurige diagnose te 
stellen. 
Vervolgens krijg je advies voor de 
best mogelijke behandeling voor de 
hoofdhuid en het haar. Je kunt bij 
Hairstyle4You een afspraak maken 
voor een hoofdhuidanalyse en het 
juiste advies door te bellen naar 
0251 650098 of door een bericht 
naar info@hairstyle4you.eu te 
sturen. Foto: aangeleverd

Gezonde hoofdhuid essentieel 
voor mooi kapsel

KORT
Alzheimer Trefpunt
Castricum - Maandag 3 april 
staat het Alzheimer Trefpunt in 
het teken van geldzaken. Wie 
neemt beslissingen over geld-
zaken als iemand dementie 
heeft? En hoe wordt de demente-
rende hierin beschermd? Gast-
spreekster is Cora Zalm, bewind-
voerder en mentor van beroep. 
Aan de orde komen zaken als 
bewindvoering en mentorschap. 
Ook zal er uitleg worden gegeven 
over het machtigen van iemand 
in een levenstestament of met 
een notariële volmacht. De 
toegang is gratis, iedereen is 
welkom en vooraf aanmelden is 
niet nodig. Het Alzheimer Tref-
punt start om 19.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) in de Kenterzaal 
van cultureel centrum Geester-
hage aan de Geesterduinweg 3.

De ‘Tafel van Veel’
Castricum - Ben je alleen en hou 
je van uit eten gaan, maar houdt 
het alleen gaan je tegen? Welzijn 
Castricum start weer met de ‘Tafel 
van Veel’, een initiatief waarbij 
ontmoeten centraal staat. Elke 
eerste en derde woensdag van de 
maand is er een tafel vrij. Onder 
leiding van een gastvrouw/-heer 
schuif je ongedwongen aan. Een 
leuk avondje uit bij ‘Steakhouse 
Bij de Buurvrouw’ (Mient 1, 
Castricum)? Aanvang 17.00 uur, 
kosten diner 15 euro (exclusief 
drankjes), keuze tussen vlees, vis 
of vegetarisch. Aanmelden uiter-
lijk woensdag vóór 16.00 uur via 
0251 235579 onder vermelding 
van ‘Tafel van Veel’. Ga je liever 
niet meer ‘s avonds op pad, dan 
kun je ook gaan lunchen bij ‘De 
Oude Keuken’ op het Landgoed 
van Duin & Bosch (Oude Parklaan 
117, Bakkum). Aanvang 12.30 uur, 
kosten lunch 10 euro (exclusief 
drankjes). Aanmelden uiterlijk 
woensdag vóór 11.30 uur via 
0251 651949 onder vermelding 
van ‘Tafel van Veel’.

Vanaf 11.00 uur is het publiek 
welkom voor brandweerdemonstra-
ties en veiligheidsvoorlichting. Bij de 
boerderij kunt u alle landbouwvoer-
tuigen, stallen, het vee en jongvee 
bezichtigen en ziet u hoe een 
moderne boerderij tegenwoordig 
functioneert. Bij Scouting Akersloot 
kunt u het moderne gebouw bewon-
deren en staan vrijwilligers klaar om 
u van alles te vertellen over scouting. 
Daarnaast is het voor de kinderen 
mogelijk om met een strippenkaart 

deel te nemen aan diverse spelletjes. 
Ook is er om 12.30 en 14.30 uur een 
vrijheidsdressuurdemonstratie, er 
zijn schapen met lammetjes, er is een 
springkussen, een hobbyhoek en een 
ambulance. 
De open dag begint om 11.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. U kunt het 
evenement nu al volgen op Face-
book of twitter.com/strandwalakersl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via rob.dekker@planet.nl 
of via 06 16294024.

Akersloot - Een zeer gevarieerde open dag van Brandweer Akersloot, 
boerderij Het Vertrouwen en Scouting Akersloot komende zondag. Deze 
organisaties pakken weer groots uit op hun strandwal. Voor de vijfde 
keer verzorgen ze samen demonstraties.

Zondag vijfde editie open dag
‘Blik op de Strandwal’ in Akersloot

Een eerdere editie van ‘Blik op de Strandwal’ in Akersloot. Foto: aangeleverd

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nlwww.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nlwww.castricummer.nl

Limmen - Tijdens de wegwerkzaam-
heden aan de Rijksweg is Nuyens 
Tuin & Groen Shop altijd bereikbaar. 
Op de Rijksweg zal steeds één rijbaan 
beschikbaar zijn, geregeld door stop-
lichten. Bovendien is er altijd de 
mogelijkheid om via de Limmer 
dorpskern (Dusseldorperweg en 
Zuideinderweg/Hazelaantje) richting 

de Uitgeesterweg te gaan.
Bij Nuyens is de lente volop 
begonnen! Heeft u plannen om uw 
tuin in te richten? Kom dan op 8 april 
(11.00 - 15.00 uur) langs. Studio 
Mosgroen is dan aanwezig om u te 
helpen met uw tuininrichting. Laat u 
inspireren en motiveren voor een 
tuin met veel groei en bloei!

Bereikbaarheid Nuyens Tuin & 
Groen Shop niet in gevaar

Volop keus bij Nuyens Tuin & Groen Shop. Foto: aangeleverd
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Door Willem Koot, voetbalvereniging 
Limmen

Veldspeler Joeri Admiraal moest zich 
omkleden om op doel te gaan, daar 
de reservekeeper niet op het 
wedstrijdformulier stond en dus niet 
mocht invallen. Mees Duijnmeijer 
kwam voor Admiraal in de plaats in 
het veld. Daarna was de brancard 
bezet door Bram Bongers, die zijn 
knie lelijk verdraaide. Wester Kuijpers 
was zijn vervanger. Dus 0-1 achter, 
twee invallers en het moet nog rust 
worden. Geen mooi vooruitzicht.

Na de rust een fel Limmen dat alles 
of niets ging spelen. Jacco de Jong 

kreeg een mooie kans, maar de 
keeper redde fraai. Na een half uur 
balverlies van Limmen, hetgeen ze 
duur kwamen te staan. Alleen voor 
keeper Admiraal scoorde Koopmans 
de tweede treffer voor Koedijk. Een 
afstandsschot van Nino Peemen 
spatte op de lat uiteen. Limmen had 
de tweede helft wel een veldover-
wicht, maar tot echte kansen kwam 
het toch niet. Koedijk kreeg wellicht 
iets te veel, maar wie scoort wint de 
wedstrijd. En dat verzuimde Limmen.

Limmen zal nu in de achtervolging 
moeten op Meervogels, dat nu alleen 
bovenaan staat. We gaan het zien de 
komende vijf wedstrijden.

Limmen verliest van Koedijk
Limmen - De eerste dertig minuten waren de ploegen van Limmen en 
Koedijk eigenlijk gelijkwaardig aan elkaar. Toch kwam Koedijk op een 
voorsprong. Tom Hofkamp werd even vrijgelaten en verzond een mooie 
voorzet die afgemaakt werd door Wagenaar. Keeper Glorie raakte gebles-
seerd en ging met brancard van het veld.

Björn Valkering passeert een tegenstander onder toeziend oog van Tom Hofkamp. 
Foto: Harm Bongers De eerste zeven wedstrijden werden 

gewonnen. Pas tijdens de achtste 
wedstrijd tegen DKV Victoria uit 
Diemen werd een (terechte) neder-
laag geleden. Dit was voor de ploeg 
van coach Ton van Duijn geen reden 
tot paniek en zo verloren de Castri-
cummers in de daaropvolgende vier 
wedstrijden geen punt meer. Nadat 
vorige week directe concurrent Viko 
in een rechtstreeks duel door Helios 
werd verslagen en ook de andere 

concurrent DKV Victoria onverwacht 
de punten liet liggen, kwam Helios 
op polepositie.
Afgelopen zaterdag speelde Helios in 
een bomvolle sporthal De Enterij in 
Limmen tegen Aurora uit Haarlem. 
Een tegenstander die nooit opgeeft 
en soms sterk uit de hoek kan 
komen. De eerdere uitwedstrijd werd 
echter met 10-20 gewonnen, dus het 
geloof was aanwezig. Eén punt was 
slechts nodig: bij een gelijkspel was 

Helios met nog één wedstrijd te 
spelen niet meer in te halen door de 
concurrentie. Het werd een span-
nende wedstrijd met een scorever-
loop dat lange tijd in het voordeel 
van Aurora bleef. In de ultieme slot-
fase trok Helios de stand toch nog 
recht. Met uiteindelijk een gelijke 
eindstand van 15-15 kon de kampi-
oensbokaal de lucht in.

Het was een groot feest in de 
sporthal waar ook de spelers van de 
F1 bij werden betrokken. Zij vormden 
met z’n allen de ploeg van de week, 
liepen voor de wedstrijd samen op 
met Helios en hielpen na de 
wedstrijd de beker omhoog te 
houden.

Castricum - Het is alweer een tijdje geleden dat er iets te vieren was, maar 
afgelopen zaterdag kon het dak eraf bij korfbalvereniging Helios. Helios 
1 kende, mede door het wegvallen van drie dames, een moeizame start in 
de landelijke 2e klasse tijdens het veldseizoen. In het zaalseizoen speelt 
het door Reza Repair gesponsorde Helios echter een klasse lager en was 
de doelstelling duidelijk: alléén het kampioenschap telde.

Korfballers KV Helios 1 kampioen
Vreugde bij Helios na het behalen van het kampioenschap. Foto: Willem Klopper

Door PR-commissie Vitesse ‘22

Vooral in de eerste helft had Vitesse 
het traditioneel lastig tegen de fysiek 
sterke ploeg uit Oudorp. De ploeg van 
trainer Rob Klanker kwam al snel op 
voorsprong, maar uit het niets wist 
Vitesse kort voor rust gelijk te maken. 
Na rust waren de rollen omgekeerd en 
was het Vitesse dat Kolping op vele 
fronten de baas was. Op de uiteinde-
lijke 3-1-winst was dan ook weinig aan 
te merken. Daarmee handhaafde 
Vitesse dus haar derde positie direct 
achter de top-2 van het klassement.

Met de wind in de rug zocht Kolping 
Boys meteen de aanval, waarbij men 
vooral op zoek ging naar de boom-
lange spits Joey Gijzen. Binnen vijf 
minuten werd ook al gescoord, maar 
die goal werd afgekeurd wegens 
buitenspel. Tien minuten later was het 
wel raak. Een vrije trap vanaf links 

werd ver voorbij de tweede paal en 
vanaf de achterlijn met een halve 
omhaal voorgegeven, waarna spits 
Joey Gijzen die bal vervolgens hard en 
tegendraads in de verre hoek kopte: 
0-1. Vitesse zelf kwam er aanvallend 
nauwelijks aan te pas, mede omdat de 
passing voor rust nogal te wensen 
overliet. In de 35e minuut werd het 
tegen de verhouding in toch gelijk, 
toen een bal vanaf links voor de 

voeten viel van de vrijstaande Max 
Lodewijks. Die haalde meteen uit en 
scoorde met een halve volley in de 
verre hoek: 1-1.

Na rust een heel ander spelbeeld. 
Vitesse schakelde een paar tandjes bij 
en gaf verdedigend niet of nauwelijks 
nog ruimte weg aan de tegenstander. 
Maar ook aanvallend begon het beter 
te draaien, waarbij geleidelijk aan ook 
duidelijk werd dat de Oudorpse verde-
diging geen onneembare horde 
hoefde te zijn. Na een klein kwartier 
spelen ging Joey van Esveld de diepte 
in, kreeg de bal meteen prima aange-
speeld, gaf zijn directe tegenstander 
geen enkele kans en ramde de bal 
meteen knalhard in de touwen: 2-1. 
Kolping probeerde daarna de bakens 
nog wel te verzetten maar slaagde 
daar nauwelijks meer in omdat Vitesse 
zowel op het middenveld als verdedi-
gend heer en meester was. Vlak voor 
tijd viel de beslissing uit een corner 
waarbij Kolping uit pure wanhoop vier 
spelers voorin liet staan en dus verde-
digend een paar mannetjes tekort 
kwam. Daarvan maakte Milo Cremers 
dankbaar gebruik want welhaast 
ongestoord kon hij de bal uit die 
corner zelf keihard binnenkoppen: 3-1.

Castricum - Na de winst op koploper HBC uit en de nummer drie van 
vorige week Hoofddorp thuis moest Vitesse deze keer aantreden tegen 
de winnaar van de tweede periode: Kolping Boys, dat samen met AFC’34 
en Vitesse derde stond op de ranglijst met 33 punten uit 18 duels.

Vitesse ’22 blijft ook concurrent 
Kolping Boys de baas: 3-1

Milo Cremers kopte de 3-1 vanuit een corner hard in de touwen. Foto: aangeleverd

Castricum - Het echte wereldkampi-
oenschap voetbal werd afgelopen 
najaar in Qatar gehouden. Alle grote 
voetballanden en -sterren deden 
mee. Het toernooi kreeg met het 
Argentinië van Lionel Messi, na 
uitschakeling van het Nederlands 
elftal en een zinderende finale tegen 
Frankrijk, een mooie winnaar. Vier jaar 
lang mag Argentinië zich nu het 
beste voetballand van de wereld 
noemen. Het is inmiddels ook vier 
jaar geleden dat bij Vitesse ’22 voor 
het laatst het Mini-WK is gehouden. 
Maar goed nieuws! Alle jonge voet-
baltalenten uit Castricum krijgen dit 
jaar weer de kans om te schitteren 
tijdens het Mini-WK. Het toernooi 
vindt woensdagmiddag 10 mei plaats 

op het sportpark van Vitesse ’22 (De 
Puikman). Alle kinderen (jongens en 
meisjes!) uit de basisschoolgroepen 1 
tot en met 4 zijn van harte welkom 
om mee te doen. Het voetbalfeest 
begint om 13.45 uur en duurt tot 
16.30 uur. De kinderen uit groepen 3 
en 4 spelen op kleine veldjes tegen 
elkaar, waarbij elk team een WK-land 
vertegenwoordigt. De kinderen uit 
groep 1 en 2 werken een parcours-
vorm af met verschillende voetbal-
spellen en -oefeningen. Naast het 
voetbal zijn er tal van andere activi-
teiten om de kinderen een geweldige 
sportmiddag te bezorgen. Uiteraard 
zijn supporters meer dan welkom! 
Inschrijven kan tot en met 23 april via 
www.vitesse22.nl/mini-ekwk.

Vitesse ’22 houdt opnieuw mini-WK

FC CASTRICUM 1 
VOLEWIJCKERS 1
Zaterdag 1 april, 
sport park Noord-End
Aanvang 14.30 uur

Woensdag 5 april schoolvoetbal groep 7 & 8

LIMMEN - CON ZELO

Pupil van de week:  JELTE LIEFTING SPELER VAN LIMMEN JO12-1

Balsponsors:   Aluminium Lasbedrijf van der Velden bv

ZONDAG 2 APRIL
Aanvang 14.00 uur
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Door Hans Boot

Om een beeld te krijgen van het 
geschetste knelpunt werden aan de 
praktijk Leemhuis & Van der Maarel 
(L&VdM) aan de Dorcamp en de 
dorpspraktijk van Doeksen/Weijer 
(D/W) aan de Cieweg zes vragen 
voorgelegd die ondanks de toege-
nomen werkdruk keurig werden 
beantwoord, zoals hieronder is 
vermeld.

De werkdruk onder huisartsen is 
de laatste jaren fors toegenomen. 
Wat betekent dat voor uw 
praktijk?
L&VdM: ,,Dat betekent vollere 
spreekuren, meer zaken regelen 
zonder face-to-face-contact (dus 
per telefoon of mail), minder tijd 
voor overleg of pauze, langere 
wachttijden aan de telefoon, 
langere wachttijd voor spreekuur-
plek, minder tijd voor zomaar een 
praatje of sociaal bezoek, inzet van 
meer assistentes en minder tijd om 
een nieuwe huisarts op te leiden of 
om collega te helpen.’’

D/W: ,,Wij zien dat de werkdruk in 
de huisartsenzorg de afgelopen 
jaren behoorlijk is toegenomen. De 
huidige personeelstekorten en 
toegenomen zorgvraag leiden tot 
oplopende wachttijden in de 
ziekenhuizen, zorginstellingen en 
mede als gevolg daarvan ook bij de 
huisartsen. Naast de extra zorgtaken 
voor de huisarts vanuit o.a. de 
ziekenhuizen en de GGZ is ook de 
reguliere zorg voor de huisarts fors 
toegenomen.’’

De toename wordt volgens een 
dagblad vergroot door de recente 
sluiting van de GGZ-instelling 
Parnassia in Beverwijk. Heeft dat 
voor uw praktijk ook gevolgen en 
zo ja, welke?

L&VdM: ,,Wij hebben al langere tijd 
een veel hogere werkdruk door 
meer psychische klachten onder de 
patiënten. Dat lijkt te maken te 
hebben met stress (door corona, 
economische crisis etc.), maar vooral 
ook met het dichtslibben van de 
psychiatrie (aanmeldstops bij 
psychologen en sluiting van poli’s, 
recent psyQ/Beverwijk). Wij krijgen 
nu mensen terug in zorg met vaak 
ernstige psychiatrische problemen 
die onder zorg van een psychiater 
zouden moeten vallen. Het huisart-
senspreekuur is steeds vaker gevuld 
met gesprekken met of ondersteu-
ning van patiënten die dat absoluut 
nodig hebben, maar waarbij dat in 
de ideale situatie zou gebeuren 
door de psychiater, psycholoog of 
maatschappelijk werker. Dit doen 
we naast onze taken voor chronisch 
zieken (diabetes, astma, COPD, hart- 
en vaatziekten), kinderen, spoedei-
sende zorg, wondzorg en terminale 
zorg.’’

D/W: ,,We zien een sterk stijgende 
vraag naar ondersteuning in de 
geestelijke gezondheidszorg. Echter, 
de meeste psychologenpraktijken 
hier in de regio zijn gesloten voor 
nieuwe patiënten en wachttijden bij 
de zogenoemde gespecialiseerde 
GGZ zijn erg lang. Dit is verdrietig, 
want je wilt juist op het moment dat 
iemand de stap heeft genomen om 
hulp te vragen ook zo snel mogelijk 
de best passende zorg kunnen 
bieden die een patiënt op dat 
moment nodig heeft. Wij maken in 
onze praktijk gebruik van zoge-
noemde praktijkondersteuner GGZ. 
Ook bij hen merken we oplopende 
wachttijden, mede omdat zij naast 
hun reguliere zorg, ondersteuning 
bieden aan patiënten die eigenlijk 
meer gespecialiseerde hulp nodig 
hebben.’’

Ziet u ook een stijging in het 
aantal psychische hulpvragen van 
patiënten en zo ja, hoe gaat u 
daarmee om?
L&VdM: ,,We onderscheiden zo goed 
mogelijk ernstig van minder ernstig, 
geven tips en zoeken samen naar 
gepaste hulp. Een diagnostisch- en 
behandeltraject van a t/m z kan de 
huisarts onmogelijk zelf bieden. 
Daar zijn we niet voor opgeleid en 
praktisch is dat niet haalbaar.’’

D/W: ,,Wij merken dit heel duidelijk. 
Complexe problematiek zien wij 
steeds vaker op ons spreekuur. Als 
huisartsenteam proberen wij voor 
deze groep patiënten samen met 
onze collega’s praktijkondersteuner 
GGZ een zo goed mogelijk vangnet 
te bieden. Maar zowel wij als onze 
patiënten weten dat dit niet altijd 
voldoende is. Soms zijn er echt meer 
ondersteuning en intensievere 
therapie nodig om tot goede 
behandeldoelen te komen. Feit is 
dat de wachttijden voor deze 
behandelingen erg lang zijn.’’

Zijn de oplopende wachttijden in 
de ziekenhuizen van invloed op 
de werkdruk en zo ja, waarom?
L&VdM: ,,Dat valt wel mee, want met 
de ons omringende ziekenhuizen 
kan je fijn en snel samenwerken in 
geval van spoed. De patiënt moet 
voor een minder urgente klacht 
helaas vaak wel op een lange 
wachtlijst.’’

D/W: ,,Zeer zeker. De huisarts is 
gelukkig altijd laagdrempelig 
bereikbaar. Als een patiënt niet 
terecht kan in het ziekenhuis dan 
wordt al snel contact opgenomen 
met de huisarts. Daarnaast worden 
patiënten sneller uit het ziekenhuis 
ontslagen, wat vaak neer komt op 
meer werkzaamheden voor de huis-
arts en zijn team en niet te vergeten 
de thuiszorg. Wij proberen hierbij zo 
goed mogelijk te ondersteunen en 
hulp te bieden waar dat mogelijk is. 
Het scheelt dat wij de patiënt en 
familie meestal goed kennen en 
weten waar de zorgbehoeftes 
liggen. Ook met de tekorten in de 
ondersteunende zorg, zoals de 

thuiszorg, kunnen ook hier de 
wachttijden echter langer zijn dan 
wenselijk is met als logisch vervolg 
oplopende werkdruk voor eenieder 
in de zorg.’’

Betekent meer taken ook dat de 
huisartsen in uw praktijk van alle 
markten thuis moeten zijn of 
moet de praktijk worden 
uitgebreid met specialistische 
hulpverlening?
L&VdM: ,,Een huisarts is van alle 
markten thuis, maar moet wel 
kunnen doorverwijzen naar de 
juiste plek als de klachten te 
complex of te weinig medisch (en 
vaak meer maatschappelijk) van 
aard zijn. Als dat niet kan, zal hij/zij 
alles zelf gaan doen (want je laat je 
patiënt niet barsten) en dat is 
onhoudbaar. In onze praktijk 
werken gelukkig een praktijkonder-
steuner GGZ, een praktijkonder-
steuner somatiek, een verpleegkun-
dige ouderenzorg, een paar toppers 
van assistentes en een praktijkma-
nager om te ondersteunen bij prak-
tische zaken als ICT, kwaliteitsbewa-
king en regelgeving.’’

D/W: ,,Een huisarts is breed opge-
leid. De toegenomen complexiteit 
en intensiteit van de gevraagde zorg 
maakt echter dat het soms een hele 
uitdaging is de gewenste zorg te 
kunnen bieden. Wij hebben de 
ondersteuning van verschillende 
verpleegkundige en praktijkonder-
steuners die o.a. gespecialiseerd zijn 
in ouderenzorg, diabetes en lucht-
wegproblematiek. Wij zien dat 
alleen al voor hen uitbreiding en 
toename van de spreekuurtijd 
nodig is, maar wij missen hiervoor 
de gevraagde ruimte.’’

Als dat het geval is, is uw praktijk 
dan nog groot genoeg om 
iedereen te huisvesten?
L&VdM: ,,Nee, wij kunnen geen kant 
meer op in ons pand. De laatste 
werkplek die we gecreëerd hebben 
bevindt zich in ons voorraadhok en 
dat is geen grap. Gelukkig kan er 
een raam open voor frisse lucht…’’

D/W: ,,Helaas niet. Wij hebben nu al 

een groot capaciteitsprobleem en 
komen dagelijks ruimte tekort. Het 
is soms per dag puzzelen hoe we 
onze ruimte het meest optimaal 
kunnen verdelen. Wij zijn daarom 
hard opzoek naar uitbreidmogelijk-
heden. Met de huidige vooruit-
zichten, waarbij nog meer zorg-
vragen bij de huisarts komen te 
liggen, hebben wij op korte termijn 
behoefte aan significant meer werk-
ruimte. Om een voorbeeld te geven: 
tien jaar geleden bestond onze 
praktijk uit drie huisartsen en enkele 
assistente. Nu werken wij met een 
veelvoud aan artsen en bestaat ons 
team uit meer dan twintig perso-
neelsleden. Dus ja, de benodigde 
ruimte is heel erg hard nodig.’’

Conclusies
Uit dit onderzoek blijkt dat ook 
Castricumse huisartsen worstelen 
met een hogere werkdruk. Toch 
overheerst bij beide geïnterviewde 
praktijken het werkplezier. Wendy 
van der Maarel omschreef dit als 
volgt: ,,Ik heb een intensief, maar 
mooi en afwisselend vak met pati-
enten van de wieg tot het sterfbed 
en zou niets anders willen.’’

Freek Weijer zei hierover: ,,Als dorps-
praktijk vinden wij het, ondanks de 
roerige tijden in het huidige zorg-
landschap, heel belangrijk dat de 
liefde voor ons prachtige vak voorop 
blijft staan.’’

Een belangrijke conclusie is echter 
ook dat beide praktijken uit hun 
voegen barsten en nieuwe onderko-
mens hard nodig zijn. De huisartsen 
hopen dat de gemeenteraad het 
signaal ter harte neemt en spoedig 
besluit over mogelijkheden op 
bouwlocaties die al enige tijd in 
beeld zijn. Voor de praktijk aan de 
Dorcamp betekent dit dat de artsen 
zich graag willen vestigen op het 
terrein van de vroegere Montessori-
school aan de Koekoeksbloem. De 
dorpspraktijk aan de Cieweg heeft 
deze wens voor de locatie van de 
huidige Maranathakerk. In beide 
gevallen geldt als optie dat een 
zorgcentrum wordt gecombineerd 
met woningbouw.

Castricum - Al enige tijd staan landelijk huisartsen onder druk, omdat zij 
steeds vaker te maken krijgen met mensen met psychische klachten die 
door de groeiende wachtlijsten niet terecht kunnen bij een GGZ-instel-
ling. Daarnaast is de werkdruk toegenomen doordat er meer behoefte is 
aan de verlening van specialistische hulp voor bijvoorbeeld ouderenzorg. 
Bij twee huisartsenpraktijken werd onderzoek gedaan naar de extra 
werkdruk.

Castricumse huisartsen ervaren extra werkdruk
Voor Heidy Vermeulen, praktijkondersteuner GGZ, is het behelpen op de laatste werkplek van Leemhuis & Van der Maarel. Foto: Hans Boot
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