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Castricum - Vorige week vond in de 
nacht van dinsdag op woensdag aan 
de Heereweg een poging tot inbraak 
plaats. Tussen 01.45 en 02.30 uur 
heeft iemand getracht een woning te 
betreden. Het cilinderslot van de 
voordeur bleek afgebroken te zijn. De 
ene helft van het slot was weg en de 
andere helft zat nog in de deur. Op de 
eerste verdieping was een raam voor 
een deel ingeslagen. Het betrof een 
dubbel raam, waarvan alleen het 
buitenste deel vernield was. De dader 
is niet in de woning geweest.

Poging tot inbraak
Castricum - Twee weken terug was het nog heerlijk vertoeven in het lentezonnetje. Het was dan ook een uitzonderlijke 
week met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Vorige week was dit wel even anders. In de nacht van 
donderdag op vrijdag had het �ink gesneeuwd en moest de wisser er weer aan te pas komen om veilig op het werk te 
komen. De tegeltjes wijsheid ‘april doet wat hij wil’ werd bewaarheid. Tekst en foto: Henk de Reus

Een staartje van Koning Winter

De vrouwelijke raad van elf. Van links naar rechts: Marieke Kooter (GroenLinks), José Smits (PvdA), Paulien Zwikker (De VrijeLijst), 
Bärbel Böhling (De VrijeLijst), Elize Bon (CDA), Mariska Tauber (Lokaal Vitaal), Tessa de Bree (VVD), Hannie Lutke Schipholt 
(GroenLinks), Dorien Veldt (CDA), Lenie Kelder (Lokaal Vitaal) en Mariska El Ouni (D66). Foto: Hans Boot

Vrouwelijke raadsleden in opmars
Castricum - ‘Nog nooit was het percentage vrouwen in de raad zo hoog’. 
Dat waren vorige week woensdagavond de woorden van burgemeester 
Mans voorafgaand aan de installatie van de nieuwe gemeenteraads-
leden. Het was de eerste vergadering van de raad in de nieuwe 
samenstelling.

Door Hans Boot

Nadat de oude raad in haar vergade-
ring van 29 maart had besloten dat alle 
kandidaten kunnen worden toegelaten 
als raadslid voor de periode 2022-2026, 

werden deze de dag daarop 
geïnstalleerd.
In zijn openingswoord refereerde voor-
zitter Mans aan de opkomst van de 
verkiezingen, waarbij Castricum een 
mooie 65,3 procent mocht optekenen. 

Hij voegde daaraan toe dat twintig van 
de vijfentwintig nieuwe leden de voor-
keursdrempel hebben gehaald om te 
worden gekozen. Dat betekende wel 
een teleurstelling voor een aantal 
kandidaten die daardoor voorbijge-
streefd werden. Geconstateerd werd 
ook dat het aantal vrouwen in de raad 
nu elf bedraagt, waarmee hun percen-
tage van de totale bezetting stijgt van 
32 naar 44. 
Lees het hele verhaal elders in deze krant.

1,50

KNAPPERIG GEBAKKEN BLADERDEEG 
MET VERSE STUKJES APPEL

APPEL PIZZA

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
BLOEMCOLLI STAMP

MET DRAADJESVLEES
SAMEN€ 8,99

MOSTERDSOEP
MET GEROOKTE KIPREEPJES 

PER POT  € 4,99

VAN ONZE BIOLOGISCHE VARKENS 
GEPANEERDE 
SCHNITZELS
100 GRAM € 2,15

VLEESWARENTRIO 
GEBRADEN GEHAKT
BOTERHAMWORST 

SCHOUDERHAM
SAMEN € 5,99
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DONDERDAG 7 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 8 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

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

ZATERDAG 9 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew en 
diaken Jaider met voorzang van 
Annie Assendelft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Gezinsviering Palm-
pasen met kinderkoor. Voor-
ganger: Pastor M. Nagtegaal.

ZONDAG 10 APRIL
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Evelien Plaisier en 
pastor Eveline Masetti. 2e 
zondag 40 dagentijd. Doop-
dienst en kinderdienst. Te 
volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. B. 
Appers.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Pastoor Ruben Torres 
met Heren Koor. Palmzondag.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Ton Heemskerk. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, 
Fam./Palmpaasviering met Y. 
van Stiphout. Kinderkoor.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met liturgisch koor. 
Voorgangers: Pastor M. Nagte-
gaal en pastor B. Leurink.

MAANDAG 11 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 12 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. Avond-
gebed, ds. Bert Appers.

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

WOENSDAG 13 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. Avond-
gebed i.s.m. 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 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
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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.
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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

Vervolg voorpaginaverhaal

De nieuwelingen werden kort 
welkom geheten door Mans, 
waarbij het uitspreken van de 
naam Ron de Haan enige hilariteit 
veroorzaakte. Hij is terug in de raad 
als aanvoerder van De VrijeLijst en 
ondertussen demissionair 
wethouder, maar krijgt toestem-
ming om deze functies te combi-
neren zolang het nieuwe college 
nog niet is aangetreden.

Integriteit
Mans vertelde dat Tino Klein met 
77 jaar het nu oudste raadslid is en 
diens partijgenoot Ralph Castricum 
(35) het jongste. De gemiddelde 
leeftijd komt op 56 jaar. Mariska 

Tauber (Lokaal Vitaal) haalde het 
hoogste aantal voorkeursstemmen 
van 812. Mans stelde dat deze raad-
speriode van start gaat met een 
oorlog in Oekraïne die ‘grote 
impact heeft op de bevolking uit 
dat land, evenals op onze 
gemeente’. Tevens wees Mans op 
de noodzaak van regionale samen-
werking en die in de BUCH en zei: 
,,De vraag is hoe we omgaan met 
de vele initiatieven van onze inwo-
ners. Hoe kunnen we op een goede 
manier samenwerken? Door te faci-
literen, een netwerk te bieden en 
mogelijkheden te scheppen. In die 
nieuwe vorm van werken moeten 
raad, college en organisatie hun 
weg vinden om het vertrouwen 
vast te houden dat u door de kiezer 

is geschonken. De mogelijkheid 
van de schijn van belangenver-
strengeling kan een raadslid in een 
ongemakkelijke positie brengen. 
Het is goed om als raad stil te staan 
bij integriteit. Die is van alledag en 
voor iedereen. Graag neem ik 
daarin het voortouw, mijn deur 
staat voor u open. Zoek elkaar op, 
leer elkaar kennen en laten we er 
met elkaar iets moois van maken.’’

Aansluitend vond de installatie 
plaats van de vijfentwintig raads-
leden, waarvan er vier de eed 
a�egden en de rest de belofte 
deed. De raadsleden gaan samen 
met de burgemeester op 9 april de 
hei op voor een uitgebreid 
introductieprogramma.

Mans bij installatie raadsleden: 
’integriteit is van alledag’

Mevrouw M. Wentink-Beusman was in 1968 het enige vrouwelijke raadslid. Foto: Oud-Castricum

Willem Veldt (CKenG) was 56 jaar 
actief bij diverse lokale partijen en 
bekleedde ook het ambt van 
wethouder in zijn woonplaats en 
de fusiegemeente Castricum. 
Burgemeester Mans noemt Veldt 
een ‘doorzetter’ in zijn toespraak. 
,,Velen van ons in deze zaal waren 
er nog niet eens toen u uw eerste 
stappen in de lokale politiek van 
het uw zo geliefde Akersloot zette. 
We hebben het over 1966, u was 24 
jaar oud. Het oudste kind van veer-
tien uit het gezin Veldt is vanaf dat 
moment vrijwel onafgebroken in 
de lokale politiek actief. Waarvan 43 
jaar als raadslid. U bent daarmee 
niet het langst zittende raadslid van 
Nederland, maar u staat zeker in de 
top 5. Wat een inzet, wat een door-
zettingsvermogen. Wat een liefde 
voor uw omgeving, dorpsgenoten 
en voor de samenleving. Tot aan de 
fusie was u een betrokken raadslid 
voor de Akersloters, u kende ze 

bijna allemaal persoonlijk.’’

‘Geheugen van de raad’
Bij Fer Wilms (CDA) vallen volgens 
Mans ‘een aantal dingen op’. ,,De 
heer Wilms geldt als het geheugen 
van de raad als het gaat om 
dossiers als het zwembad en de 
Beverwijkerstraatweg. U maakte 
zich sterk voor de rechtspositie van 
het personeel op de gri�e. U bent 
in al die jaren niks veranderd. Zelf 
zegt u dat u het gevoel voor poli-
tiek van huis uit hebt mee 
gekregen. Thuis, in Egmond, kon er 
�ink gediscussieerd worden. Toen u 
gevraagd werd om politiek actief te 
worden, hoefde u dan ook niet lang 
na te denken. En het werd het CDA. 
Na uw verhuizing naar Castricum 
werd u in de raad gekozen. In de 
laatste periode was u actief als frac-
tievoorzitter en lid van de audit-
commissie. Na aanvankelijke 
scepsis was u toch zeer enthousiast 

over werkwijze met raadspro-
gramma en minderheidscollege. Zo 
mag het van u ook niet genoemd 
worden. Het is een raadscollege.’’ 
Wilms was 22 jaar lid van de Raad.

‘Verordeningenvreter’
Welbespraakt, met een zeer scherp, 
juridisch oog. Zo wordt Aart 
Waterman (GroenLinks) door Mans 
getypeerd. ,,U staat bekend als 
onze ‘verordeningenvreter’. In de 
afgelopen jaren is er geen verorde-
ning geweest die zonder de correc-
ties van u de eindstreep wist te 
halen. Altijd wist u wel iets te 
vinden. U was daarnaast zeer 
kritisch op de modelverordeningen 
van de VNG en vond onlangs zelfs 
een foutje in de gemeentewet. Niet 
voor niks wordt u ook wel het juri-
dische geweten van de raad 
genoemd. We gaan naast uw 
scherpe opmerkingen, uw ervaring, 
uw expertise ook uw humor 
missen.’’ De echtgenote van 
Waterman werd in 2006 koninklijk 
onderscheiden voor haar werk-
zaamheden als raadslid. ,,Na 
vanavond bent u een Koninklijk 
paar’’, stelt Mans. Waterman was 
veertien jaar lid van de raad.

Castricum - Bij het afscheid van de raadsleden vorige week woensdag, 
werden drie koninklijke onderscheidingen uitgedeeld. Willem Veldt, Aart 
Waterman en Fer Wilms werden geroemd om hun jarenlange inzet voor 
de gemeente Castricum. Burgemeester Mans: ,,Zij waren betrokken bij 
honderden, zo niet duizenden besluiten die onze gemeente maken tot 
wat ze nu is.’’

Koninklijke onderscheiding voor 
drie scheidend gemeenteraadsleden
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Gemeentenieuws

Gemeente haalt weesfietsen weg bij station

Wij gaan de weesfietsen weghalen bij het 
station. Een weesfiets is een fiets die in de 
openbare ruimte staat en al langere tijd niet 
meer is gebruikt. Ze houden onnodig stal-
lingsplekken bezet.

Om zeker te weten dat het om weesfiet-
sen gaat, krijgen zulke rijwielen eerst een 

label. Staat die fiets met label er na 4 weken 
nog steeds, dan wordt hij verwijderd. De 
gemeente gaat in het weekend van 16 en 
17 april de weesfietsen labelen.

Geen weesfiets?
Wie toch zijn fiets terug wil, kan contact 
opnemen met de gemeente.

Fonds Gehandicaptensport
collecteert van 3 t/m 9 april 2022.

Afsluiting spoorwegovergang 
Vinkebaan en Oranjelaan
Op 15 april 2022 van 7.00 tot 20.00 uur is 
de spoorwegovergang Vinkebaan in 
Castricum afgesloten voor al het verkeer. 

Op 16 april 2022 van 7.00 tot 23.00 uur is 
de spoorwegovergang Oranjelaan in 
Castricum afgesloten voor al het verkeer.

De spoorstaven van de overwegen worden 
vervangen. Het verkeer wordt omgeleid. 
Dit wordt met borden aangegeven.

Contract opkoper oud papier en karton
De gemeente Castricum heeft een opkoper 
geselecteerd voor het inzamelen en ver-
werken van oud papier en karton, namelijk 
de firma GP Groot uit Alkmaar. Het con-

tract loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2024. Heeft u opmerkingen of 
vragen over deze selectie dan kunt u een 
e-mail sturen naar inkoop@debuch.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Brakersweg 10 in Castricum, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 
28 maart 2022 (Z22 066640)
Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de gevels en het dak, datum ontvangst 
30 maart 2022 (Z22 066924)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van een bedrijfsruimte, 
datum ontvangst 30 maart 2022 (Z22 066873)
Meerweg 1 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 27 maart 
2022 (Z22 066493)
Narcissenveld 44 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel (kozijnen), 
datum ontvangst 29 maart 2022 (Z22 066725)
Oranjelaan 43 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
30 maart 2022 (Z22 066841)
Schoutenbosch 77 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
26 maart 2022 (Z22 066489)
Sifriedstraat 32 in Castricum, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 
28 maart 2022 (Z22 066578)
Van Duurenlaan 11 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
30 maart 2022 (Z22 066939)
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

Eerste Groenelaan 42 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 24 maart 2022 (Z22 063891)
Goudenregenlaan 29 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
31 maart 2022 (Z22 062279)
Schulpstet 24 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 30 maart 
2022 (Z22 058935)
Torenstraat 85 in Castricum, het plaatsen van een erker, verzenddatum 29 maart 
2022 (Z22 065299)
Van Oldenbarneveldweg 9, 9a en 9b in Castricum (nr. 9), het realiseren van 
3 appartementen, verzenddatum 18 maart 2022 (WABO2100952)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Kogerpolder, kadastraal perceel Sectie E, nrs, 750,574,746,749,614,573,575,753 
en 752 in De Woude, het revitaliseren van het recreatieterrein Woudhaven 
(WABO2002311)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van7 april 2022 t/m 18 
mei 2022 zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na  7 
april 2022 beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken NL.IMRO.0383.OVWOUDHAVEN-VG01. 

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl
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Castricum - Op zondag 3 april 
werd bij clubMariz een regionale 
HipHop-wedstrijd van Dutch 
Dance Sports georganiseerd. Een 
grote landelijke wedstrijdbond 
voor zowel beginnende, lande-
lijke als internationale 
wedstrijddansers. 

Na twee jaar kom er eindelijk weer 
een wedstrijd gepland en gedanst 
worden. Beide zalen van clubMariz 
waren vol met dansers en toeschou-

wers die genoten van een gezellige 
wedstrijd. Hoewel het voor veel 
dansers de eerste wedstrijd ooit was, 
was de sfeer ontspannen. 
Voorzitter Mariska Tauber van Dutch 
Dance Sport fungeerde als organi-
sator, DJ en presentatrice. Duidelijk 
gaf zij aan dat de wedstrijd in het 
teken stond van de dansers. Een 
�jne start in de wereld van de 
wedstrijdsport is voor haar erg 
belangrijk.
Het resultaat mocht er voor de 

dansers van clubMariz zeker zijn. 
Zowel bij de duo’s als de solo’s 
waren alle prijzen voor de Castri-
cumse dansers. Bij de duo’s wonnen 
Isha Heithuis en Jente Sint, werden 
Tess de Ruijter en Tess Hartensveld 
tweede en Charlotte de Vrij en Dani-
elle Hof derde. 

Ook bij de solo’s mocht Isha zich het 
goud laten omhangen gevolgd door 
Pien Gijssen die tweede werd en 
Tess Hartensveld op de derde plaats. 

Tot slot kwam het hele children-
team aan de start in de open leef-
tijdscategorie. In een veld van zowel 
juniors als children won het team 
genaamd MissBHV de tweede prijs, 
een prachtige zilveren beker. 

Aankomende zaterdag 9 april danst 
het adults-team van clubMariz 
genaamd Whazzup?! op een lande-
lijke wedstrijd in Wijchen. Een lastige 
wedstrijd met hopelijk ook een 
mooie uitslag!

Prijzenregen voor clubMariz bij regionale HipHop-wedstrijd

Het team van clubMariz bij de 
wedstrijd van Dutch Dance Sports. 
Foto: aangeleverd
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Gerbrand Bakker (Wieringerwaard, 
1962) is auteur, columnist en hove-
nier. Zijn debuutroman ‘Boven is het 
stil’ (2006) werd bekroond met onder 
meer de toonaangevende Internati-
onal impac Dublin Literary Award, is 
voor toneel bewerkt en ver� lmd en 
werd in meer dan dertig landen 
verkocht. Ook zijn romans ‘Peren-
bomen bloeien wit’ (2007) en ‘Juni’ 
(2009) zijn op het toneel gebracht. In 
de reeks ‘Privédomein’ publiceerde 
hij zijn dagboeken Jasper en zijn 
knecht en Knecht, alleen. Zijn andere 
non-� ctiewerken zijn ‘Rotgrond 
bestaat niet’ en ‘De 3 bestaat niet’. 
Zijn roman ‘De omweg (2010)’ stond 
op de shortlist voor de Libris Litera-
tuurprijs, werd bekroond met de 
Independent Foreign Fiction Prize, 
een voorloper van de International 
Booker Prize, en wordt nu ver� lmd. 
Al zijn romans zijn wereldwijd 
vertaald. 

Over ‘De kapperszoon’
Simon heeft zijn vader Cornelis nooit 
gekend. Toen diens vrouw hem 
vertelde dat ze zwanger was, pakte 
Cornelis zijn biezen en een dag later 
was hij dood. Of nou ja, iedereen 
gaat ervan uit dat hij dood is; hij 
stond tenslotte op de passagierslijst 
van het KLM-vliegtuig dat in 1977 
crashte op Tenerife. Simon is net als 
zijn vader en grootvader kapper, 
maar erg gepassioneerd over dat 
knippen en scheren is hij niet. Bij 
hem is het bordje ferme vaker naar 
buiten gedraaid dan het bordje 

ouvert, want elke klant is een mens 
en mensen zuigen energie. Maar er is 
een klant met wie hij buiten de zaak 
contact heeft: de schrijver. De 
schrijver zoekt naar een onderwerp 
voor zijn volgende boek en wordt 
gegrepen door het verhaal van 
Simons vader. Aangespoord door de 
schrijver gaat Simon te rade bij zijn 
moeder en grootvader, die niet van 
plan zijn veel los te laten. Het is een 
verhaal in een verhaal waar onze 
schrijver een roman over een kapper 
wil maken, maar dit mondt uit in een 
puzzel. Deze schrijver heeft weer 
plezier in het schrijven en heeft een 
scherpe pen. De toegang tot de 
lezing is gratis.

Gerbrand Bakker bij Laan
Castricum - Tijdens de Boekenweek, die duurt van 9 t/m 18 april, komt 
Gerbrand Bakker op vrijdag 15 april naar Boekhandel Laan en vertelt om 
20.00 uur over zijn nieuwste roman, ‘De Kapperszoon’.

Het boek ‘De kapperszoon’ van 
Gerbrand Bakker. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Door een eenmalige subsidie van 
de gemeente en het Rijk, om de 
herstart van het culturele en 
verenigingsleven een boost te 
geven, is het mogelijk gratis een 
kraam te reserveren voor deelne-
mers aan dit festival. 
Voorwaarde is dat het iets te maken 
heeft met muziek, kunst, zang, 
dans of theater. Initiatiefnemers 
van het UIT Festival zijn Nieuw 
Geesterhage en Toonbeeld. Vereni-
gingen, artiesten, koren en kunste-
naars zijn welkom om zich aan te 
melden.

Kunst, dans en muziek
Er zullen twee podia buiten en een 
podium in Theater Koningsduyn 
beschikbaar zijn voor wisselende 
optredens. Directeur Peter Brouwer 
(Toonbeeld) en Anita Mooiweer, 
directeur en bestuurder bij de 
stichtingen Nieuw Geesterhage en 
Toonbeeld, zijn dolenthousiast met 
de voorbereidingen bezig. Zij zijn 
het die het verenigingsleven, 
kunstenaars en muziekgezel-
schappen een boost willen geven 
het culturele leven weer op gang te 
helpen na de coronaperiode. Anita: 
,,Er hebben zich al heel wat vereni-
gingen en lokale gezelschappen 

aangemeld. No Excuse, Music Star, 
Emergo, Connection en Club Mariz 
bijvoorbeeld. Maar ook bandjes en 
ensembles van jonge mensen die 
via Toonbeeld werken aan een 
muzikale carrière.’’ Peter: ,,De kunst 
en muziekschool is op 11 juni ook 
open voor iedereen die wel eens 
een instrument wil uitproberen. 
Kennismaken met beeldhouwen of 
een mini-theaterworkshop volgen 
is ook mogelijk.’’

Drie podia
Anita: ,,Voor de drie podia maken 
we een bruisend programma met 
korte optredens van lokale talenten 
en verenigingen. Maar er zullen 
ook artiesten optreden die in het 
komend theaterseizoen te zien zijn 
in Theater Koningsduyn. 

De professionele performers zijn 
geregeld door de Castricumse 
Marijke van der Zee, van De Zee 
Theaterproducties. Namen worden 
binnenkort bekendgemaakt.’’

Aanmelden
Zit jij in een band, bij een creatieve 
vereniging of wil je de kaartver-
koop voor je theatershow stimu-
leren? Meld je dan aan voor het 
Castricumse UIT Festival. Vereni-
gingen en gezelschappen uit 
Castricum, Limmen, Akersloot, 
Bakkum en De Woude zijn van 
harte welkom. 

Aanmelden? 
Doe dat voor 13 april via castri-
cumuitfestival.nl. Het UIT Festival 
vindt plaats op zaterdag 11 juni 
tussen 11.30 en 19.00 uur.

Castricum - De voorbereidingen zijn al in volle gang om het Castricum 
UIT Festival op zaterdag 11 juni een succes te laten worden. Die dag zal er 
in en rond het gebouw van Geesterhage op drie podia een cultureel 
programma te zien en horen zijn van lokale verenigingen en talenten. 
Muzikanten, koren en kunstenaars kunnen zich aanmelden voor een 
gratis kraam.

Castricum UIT Festival zoekt 
kunstenaars, dansers en muzikanten

Links Anita Mooiweer van de stichtingen Nieuw Geesterhage en Toonbeeld en Peter 
Brouwer van Toonbeeld. Foto: Aart Tóth

Een huisdier hebben is leuk, maar 
een prachtig opera zingende pape-
gaai als huisdier hebben is helemaal 
fantastisch! Jop is dan ook helemaal 
in de wolken als Lorre bij hem komt 
wonen en hij kan al gauw niet meer 
zonder het lieve beestje. Maar helaas 
is Jop niet de enige die wat in Lorre 
ziet: ook meneer Panini wil hem 
graag hebben om héél veel geld aan 
hem te verdienen in de grote opera-
zalen wereldwijd. De geniepige 
Panini haalt de raarste streken uit om 
Lorre van Jop af te pakken, en dát 
laten Jop en zijn vrienden niet zo 
maar op zich zitten...

In deze voorstelling duizelt het je van 
alle papegaaien, operamuziek en 
wervelende klanken van de blaasin-
strumenten. Een spannend, knotsgek 
verhaal dat door verteller Benjamin 
Murck helemaal tot leven gewekt 
wordt. Kom genieten van deze muzi-
kale voorstelling vol theatrale en 
interactieve elementen, waarbij ook 
de kinderen zelf aan het zingen 
worden gezet! Tweede Paasdag 18 
april, aanvang 11.00 uur. Kaarten à € 

12,50 (volwassenen) en € 5,00 
(kinderen) zijn verkrijgbaar via www.
cultuurkoepelheiloo.nl en bij het 
VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus Heiloo. We gaan ervan uit 
dat de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s 
ook gezellig meekomen!

Familievoorstelling ‘De Wraak 
van Lorre’ in de Cultuurkoepel
Heiloo - Op Tweede Paasdag staat er een muzikale familievoorstelling op 
het programma in de Cultuurkoepel: De Wraak van Lorre, een familie-
voorstelling gebaseerd op het boek van Tosca Mensen.

De Wraak van Lorre is een echte 
familievoorstelling. 
Afbeelding: aangeleverd

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur
vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.30 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur
Fantastic Beast: 

The Secrets of Dumbledore
donderdag 20.00 uur

zondag 15.30 uur
Licorice Pizza
vrijdag 16.00 uur
zondag 19.30 uur

Silence of the Tides
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 20.00 uur
dinsdag 20.45 uur

Belfast
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 20.00 uur
The Duke

zaterdag 16.00 uur
Madres Paralelas

zondag 13.00 uur
Sonic 2 (NL)

zondag 13.15 uur
Clifford de grote rode hond

Programma 7 april t/m 13 april

Professor Albus Perkamentus weet 
dat de duistere tovenaar Gellert 
Grindelwald de macht over de tove-
naarswereld wil overnemen. In zijn 
eentje kan hij hem niet tegen-
houden, dus schakelt hij de hulp in 
van magiezoöloog Newt 
Scamander. Die gaat samen met 
een team van tovenaars, heksen en 

een dappere Dreuzel-bakker een 
gevaarlijke missie aan waarbij ze 
oude en nieuwe fabeldieren tegen-
komen en tegenover Grindelwalds 
groeiende leger van volgers komen 
te staan. 
Maar hoelang kan Perkamentus 
zich afzijdig houden als er zo veel 
op het spel staat?

Fantastic Beasts: 
The Secrets of Dumbledore

Sinds Sonic in Green Hills woont, 
wil hij maar wat graag laten zien dat 
hij een echte held is. En die kans 
krijgt hij als Dr. Robotnik terugkeert, 
die met zijn nieuwe partner 
Knuckles op zoek is naar een 

smaragd met een allesvernieti-
gende kracht. 
Samen met zijn eigen sidekick Tails 
reist Sonic de wereld over om de 
smaragd te vinden voordat deze in 
de verkeerde handen valt.

Sonic The Hedgehog 2 (NL)
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Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag trof een bewoner van de 
Tolweid om 05.00 uur een onbekende 
jongeman aan in zijn auto. Het voer-
tuig stond geparkeerd op de oprit van 
de woning. Het bleek te gaan om een 
jongen van naar schatting 16 jaar 
oud. Hij had een �ets bij zich en een 
tas. De bewoner pakte deze goederen 
af en zette ze in zijn woning. De 
jongen liep de man achterna en 
betrad de woning. Daarna vluchtte 
hij, waarop de bewoner hem achterna 
ging. De jongen wist te ontkomen, 
een zoekactie van de politie met een 
hondengeleider leverde niets op. De 
auto van de man vertoonde geen 
braaksporen en er was ook niets 
verdwenen. De tas van de jongen 
wordt door de politie onderzocht. 
Mogelijk bevat deze tas goederen die 
uit andere auto’s zijn weggenomen.

Onbekende jongeman 
aangetroffen in auto

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

OVERLEDENEN
Castricum: 17-02-2022 Gretha Oud, weduwe van Johannes Dekker. 18-02-
2022 Antoine Jacques Haverman, gehuwd met Maria G.J.O. Bos. 18-02-2022 
Pieter Jan de Bie. 26-02-2022 Geertruida Jacoba Adriana Steenbakker, 
gehuwd met Andries van Huijssteden. 01-03-2022 Marie Jannetje de Beer, 
weduwe van Anthonie de Graaf. 02-03-2022 Maria Anna Cornelia Borst, 
gehuwd met Johann B.M. D. Vollers. 05-03-2022 Antonia Anna Buurman, 
weduwe van Willem B. Laurent. 08-03-2022 Maartje Domper, weduwe van 
Cornelis Everts. 09-03-2022 Cornelis Michaël Jong, weduwnaar van Catharina 
D. Beemster. Akersloot: 09-03-2022 Apollonia Anna Maria Admiraal, gehuwd 
met Johannes J. Terluin. Limmen: 19-02-2022 Alida van der Eng gehuwd met 
Hendrikus Verduin. 02-03-2022 Claudia Yvette Salomon, gehuwd met Petrus 
S. Rijs. 02-03-2022 Engelbertus Simon Winder, weduwnaar van Maria W.C. 
Krimp. 06-03-2022 Nicolaas Wilhelmus van der Aar, gehuwd met Cornelia P. 
Schalkwijk. 08-03-2022 Laurentius Johannes Adrianus Rijs, gehuwd met 
Wilhelmina J.P. Grootendorst.

GEBOORTES
Castricum: 21-02-2022 Teun Marijn Lieuwes zoon van Martijn H.A. Lieuwes en 
Maria M.C.W. Schellekens. Limmen: 26-02-2022 Luna Cynthia Weisz dochter 
van Marco Weisz en Cynthia C. M. Theissling. Elders: 23-02-2022 Novan 
Bakker zoon van R.L. Bakker en Joska Sangster.

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Castricum: 23-02-2022 Partnerschapsregistratie Martijn Stoop en Janine 
Anna Catharina Dirkson.

Castricum - Het strandseizoen is 
vrijdag 1 april begonnen in 
Castricum. 
Diverse eigenaren van de strand-
huizen maakten gebruik van de 
mogelijkheid om hun tijdelijke 
zomerverblijf in te richten. Bolder-
karren volgestouwd met spullen 
passeerden de besneeuwde 
terrassen. 
Het eerste werk was het terras vrij-
maken van een zes centimeter dik 
pak sneeuw. Tekst en foto: Bert 
Westendorp

Strandseizoen 
koud begonnen

Castricum - Perspectief is een vereni-
ging met zeer veel mogelijkheden. 
Wie eenmaal lid is van deze vereni-
ging kan dagelijks en zo vaak als hij 
wil in de ateliers in Bakkum terecht 
om er met diverse materialen in vele 
verschillende technieken te werken. 

Wie nog een creatieve hobby zoekt 
maar nog niet zo goed weet welke, 
kan op zaterdag 16 april tussen 11.00 
en 14.00 uur een kijkje nemen in de 
voormalige lagere school aan de Van 
Oldenbarneveldtweg 37, waar 
Perspectief gehuisvest is. In elk lokaal 

zijn leden van Perspectief bezig met 
het uitoefenen van hun favoriete crea-
tieve bezigheid zoals bijvoorbeeld, 
model tekenen, abstract schilderen, 
hout of steen hakken, boetseren, glas 
snijden, gra�sch werken en �guratief 
schilderen met acryl- of aquarelverf.

De leden zijn aanwezig om de bezoe-
kers enthousiast te kunnen vertellen 
over hun favoriete hobby en over de 
vereniging. Zo wordt bij Perspectief 
elke werkgroep deskundig begeleid 
door een academisch opgeleide 
kunstenaar die de leden individueel 
met raad en daad bijstaat. Ook organi-
seert Perspectief naast elk voor- en 
najaar een basiscursus tekenen en 
schilderen regelmatig workshops om 
bepaalde technieken uit te diepen of 
om nieuwe technieken uit te 
proberen. Deze ‘proeverij’ is een 
mooie gelegenheid om eens een 
kijkje te komen nemen in de sfeer-
volle ateliers van Perspectief. Naast 
het proeven van kunst worden de 
bezoekers gastvrij getrakteerd op een 
kleine smakelijke proeverij. Tot ziens 
op 16 april.

Kunstproeverij bij Perspectief

Perspectie�eden boetseren met was. Foto: Annemieke Jurrjens

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Castricum - De werkgroep Castricum 
voor Ethiopië organiseert op zondag 
10 april een bingo. De middag begint 
om 13.30 uur en wordt gehouden in 
het parochiecentrum naast de Pancra-
tiuskerk aan de Dorpsstraat 113. Eén 
kaart kost 2 euro, drie kaarten voor 5 
euro. Er zijn mooie prijzen te 
verdienen. Het is altijd spannend, 
humoristisch en vooral heel gezellig. U 
bent van harte welkom.
De opbrengst is bestemd voor 
projecten in Ethiopië. Deze projecten 
zijn gericht op één van de armste 
wijken in de hoofdstad Addis Abeba. 

Het eerste en nog steeds belangrijkste 
project is: ervoor zorgen dat een aantal 
kinderen uit deze wijk naar school kan 
gaan. Sinds enkele jaren loopt ook een 
project met microkrediet. Enkele 
vrouwen, vaak moeders van de school-
kinderen, krijgen een krediet waarmee 
ze een kleine eigen onderneming 
kunnen opzetten. Het gaat echt om 
heel kleine zaakjes, meestal straat-
handel, bijvoorbeeld het verkopen van 
wierookstokjes of injerra’s, een soort 
pannenkoek. Het project verloopt heel 
goed en het maakt een enorm verschil 
voor de vrouwen en hun gezin.

Bingo voor steun aan Ethiopië

   www.visserthoo�.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Hoe Kindcentrum Visser ’t Hooft haar creativiteit inzet voor Oekraïne

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM

Wat doe je als het pro-
bleem een oorlog is, 
waardoor burgers huis en 
haard moeten verlaten,  in 
Nederland aankomen en 
hulp nodig hebben? Je 
zet je creativiteit in. Dat is 
precies wat de kinderen 
van Kindcentrum Visser ’t 
Hooft doen voor deze ge-
zinnen.

‘Creativiteit’ is één van de pijlers van het kindcentrum. Dat houdt 
in, dat creativiteit niet alleen kunstzinnige uitingen in de vorm van 
zingen, toneelspelen, sieraden maken of fotograferen betreft, maar 
ook het creatief omgaan met problemen en het zoeken naar oplos-
singen. Inmiddels zijn er veel gezinnen in Nederland aangekomen. 
Voor de kinderen uit Oekraïne kun je de oorlog niet oplossen, maar 
als je iets máákt kun je dat verkopen en met dat geld kun je pro-
ducten kopen, die zij hard nodig hebben. Dat is wat Kindcentrum 
Visser ’t Hooft doet en op vrijdagmiddag 8 april worden sieraden, 
vazen en andere leuke items verkocht via een markt op het school-
plein.

Ukulele voor Oekraïne
Wytske, leerkracht van groep 6/7, vertelt: ‘Normaal gesproken heb-
ben we op vrijdagmiddag de zogenaamde ‘ateliers’ met drie boven-
bouw groepen. We zetten de vormen van creativiteit hier zo breed 
mogelijk neer. Speciaal voor Oekraïne hebben we per leerkracht 
een atelier bedacht, in totaal vijf ateliers. De kinderen doen hierin 
bijzondere dingen, die ze doorgaans niet doen. Zoals ‘atelier spek-
steen’, waarbij je door het schaven aan een steen een prachtig 
object maakt. En ‘atelier klei’, voor het boetseren, afbakken en be-
schilderen van vazen en een ‘atelier keramiek’.’ Ze lacht: ‘’Atelier 
ukulele’ is erg populair’. Ukulele is een gitaar met minder snaren, 
zodat het makkelijker is om op te spelen.’ Zelf is Wytske kralensie-
raden aan het maken, zoals oorbellen. Eén van de leerkrachten 
heeft alle materialen gekocht en verzameld. 

Vrijdagmiddag 
8 april markt 
De kinderen mogen 
hun voorkeur aange-
ven in welk atelier ze 
willen werken. Via een 
‘elevator pitch’ maken 
de leerkrachten recla-
me voor hún atelier. 
Een ‘elevator pitch’ is 
een korte presentatie 
van maximaal zestig 
seconden, waarin je 
uitlegt wat de toege-
voegde waarde is van 
het product. Er zijn 
twaalf tot vijftien deel-
nemers per atelier. 
‘We proberen met de 
reguliere ateliers elke 
keer ergens naartoe 
te werken’, vertelt 
Wytske, ‘zodat het 
thema goed afgeslo-
ten wordt in de vorm 
van bijvoorbeeld een 
tentoonstelling of het 

opeten van gemaakte gerechten’. In het geval van de vijf speciale 
ateliers voor de kinderen van Oekraïne wordt de afsluiting de markt 
op het schoolplein op vrijdagmiddag 8 april. ‘Om 12.00 uur verko-
pen we bloemen voor het goede doel en van 14.00 tot 15.00 uur 
verkopen we de gemaakte producten en is er een bloemenkraam. 
Iedereen is van harte welkom en draagt hiermee zijn of haar steen-
tje bij aan hulp voor mensen uit Oekraïne.’ Lachend: ‘Veel kinderen 
zijn zo dol op hun eigen werk, dat ze het product het liefst zelf 
willen houden. Tegelijkertijd beseffen zij heel goed, dat zij op deze 
creatieve manier iets bijdragen aan hulp voor hun leeftijdsgenoten’. 
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Door Ans Pelzer

Tijdens zijn opleiding leerde Daan 
onder meer hoe je in de praktijk mili-

euonderzoek kunt doen. Een dieren-
populatie monitoren bijvoorbeeld. 
Tijdens zijn stage deed Daan onder-
zoek naar de kno�ookpad: een 
bedreigde soort die maar op een 
paar plekken in Nederland voorkomt, 
met name in het zuidoosten van ons 
land. ,,Het leuke aan deze opleiding 
vond ik dat je acht stages doet en in 
de praktijk dus veel leert.’’

Bankjes onderhouden
,,In september 2019 ben ik bij PWN 
begonnen. Het is een mooi bedrijf 
om voor te werken en al mijn colle-
ga’s zijn enthousiast over het werk. 
Het voelt vaak niet eens als werk. 

Mijn hoofdtaken waren aanvankelijk 
voorlichting en educatie, het publiek 
informeren. Samen met collega’s doe 
ik de landschapsontwikkeling van 

het gebied rondom landgoed 
Maquette. Dat gebied wordt ook 
door PWN beheert en daar mag ik 
aan mee werken. Dan heb ik ook nog 
de bijzondere taak om alle bankjes 
op het PWN-terrein van Wijk aan Zee 
tot Bergen te onderhouden. Die 
worden gesponsord door families en 
ter herinnering aan een dierbaren. 
Dan willen we ook dat het er netjes 
bij blijft staan.’’

Dieren tellen
,,In het duin tellen we de zandhage-
dissen, dagvlinders en konijnen. 
Dieren die dreigen te verdwijnen. 
Veel mensen herinneren zich nog dat 

je altijd heel veel konijnen in het duin 
zag. Nu ben ik blij als ik er zes op een 
avond tel. De konijnen zijn in de 
minderheid. Door inteelt wordt de 
populatie zwakker. Voorheen hadden 
we zoveel konijnen dat het genoeg 
was om de duinen te begrazen. Nu 
hebben we daarvoor de Schotse 
hooglanders, de Exmoorpony’s en de 
schapen ingezet. Eigenlijk weet je 
niet wat nu het beste is. Zoveel 
konijnen in het duin als voorheen is 
ook niet echt goed.’’

Handhaving
,,Handhaving hoort ook bij ons werk. 
Dat doen we vooral wanneer het 
gaat om de toegangsvoorwaarden. 
Honden mogen niet los in het duin 
omdat ze andere dieren opjagen. Na 
zonsondergang mag je niet meer in 
het duin, dat weten heel veel 
mensen niet. Dan leggen we uit 
waarom dat is. In de schemering 
worden heel veel dieren actief, dat 
verstoor je wanneer jij je in de 
duinen begeeft. In de coronatijd zijn 
mensen de duinen meer gaan waar-
deren, dat merken we in de 
toestroom van bezoekers. We 
proberen de belasting voor de 
natuur te beperken door mensen te 
stimuleren in een aantal rondes te 
blijven.’’

De lente
,,De lente barst echt los in deze tijd 
van het jaar. Dat zie je in de opkomst 
van heel veel planten soorten. Duin-
viooltjes en zandviooltjes zijn er in 
grote getale. Nachtvlinders en 
verschillende vogels komen terug. 
De Tjiftjaf horen we nu weer en ook 
veel insecten. Dat is allemaal zo mooi 
om te zien. Ik werk in een van de 
mooiste gebieden van Nederland en 
mijn passie voor de natuur groeit 
met de dag.’’

Castricum - Daan Bijman (25), geboren in Heiloo, werkt bijna drie jaar als 
boswachter bij PWN. Hij volgde de opleiding Toegepaste Biologie in 
Almere. Gedurende die opleiding groeide zijn enthousiasme voor de 
natuur verder. ,,Mensen zijn de duinen door corona meer gaan 
waarderen.’’

Daan Bijman (25) is boswachter: 
‘mooiste beroep dat er is’

Boswachten Daan: ‘Ik werk in een van de mooiste gebieden van Nederland’. 
Foto: aangeleverd

De entree van Hospice Alkmaar. Foto: aangeleverd

Tijdens de open dag geven mede-
werkers uitleg over de zorg die op de 
drie locaties gegeven wordt. Het is 
ook een goed moment om te kijken 
of werken als vrijwilliger binnen deze 
organisatie iets voor u is. In De Bregt-
hoeve in Schoorl en Hospice Alkmaar 
wordt zorg in de laatste levensfase 
geboden. Het accent ligt hier op het 
zo waardevol mogelijk maken van 
deze periode. In ‘tHuis Lioba in 
Egmond Binnen wordt respijtzorg 
geboden – taken van de mantel-
zorger worden dan tijdelijk overge-
nomen. Ook bestaat hier de moge-
lijkheid voor herstelzorg. Belangstel-
lenden zijn 9 april tussen 11.00 en 
14.00 uur van harte welkom op de 
drie locaties: Bregthoeve Schoorl 
(Voorweg 55), Hospice Alkmaar 
(Blanckerhofweg 13) en ‘tHuis Lioba 
Egmond (Herenweg 85).

Open dag Bregthoeve Schoorl, 
Hospice Alkmaar en ‘tHuis Lioba
Regio - Hospice- en respijtzorg richt zich op kwaliteit van leven. Kom op 9 
april kennismaken met deze zorg tijdens de open dag. Tussen 11.00 en 
14.00 uur bent u op alle locaties van harte welkom voor een rondleiding. 
Er rijdt deze dag een pendelbusje dat u naar de verschillende locaties kan 
vervoeren.

AGENDA
VRIJDAG 8 APRIL

Boeken- en speelgoedmarkt van 
14.00 tot 17.00 uur bij kringloop-
winkel Muttathara aan de Castri-
cummer Werf 71 in Castricum. 
Opbrengst voor kinderbibliotheken 
in India.

Uitvoering Matthäus Passion door 
Castricumse Oratorium Vereniging 
om 19.30 uur in de Sint Pancratius-
kerk aan de Dorpsstraat 113 in 
Castricum. Kaarten via www.ticket-
kantoor.nl/shop/cov en vanaf 18.30 
uur aan de deur (betaling uitslui-
tend per pin).

Voorstelling ‘De Vloer Op’ om 20.15 
uur in Theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Info via https://geesterhage.nl/
theater-koningsduyn.

ZATERDAG 9 APRIL

Workshop glas schilderen van 
14.00 tot 16.00 uur bij Perspectief 
aan de Van Oldenbarneveldweg 37 
in Bakkum. Info en aanmelden via 
www.perspectiefcastricum.nl. Foto: 
Annemieke Jurrjens

Lezing ‘Maria, icoon van genade’ 
door prof. dr. Arnold Huijgen om 
15.00 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Entreeprijs: 
5 euro. Info op www.rvkcastricum.
nl. Foto: aangeleverd

ZONDAG 10 APRIL
Oorlogsmuseum 1940-1945 aan de 
Julianaweg 43 in Akersloot 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Entreeprijs: 2,50 euro (geen pin 
aanwezig). Parkeergelegenheid om 
de hoek nabij de jachthaven. Info 
via www.oorlogsmu-
seum1940-1945.nl.
Bingo om 13.30 uur in parochie-
centrum Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. 
Opbrengst voor steun aan 
projecten in Ethiopië.

Uitvoering The Passion onder 
leiding van Marieke Zondervan 
met vertelling lijdensverhaal door 

Maarten Mantel om 15.30 uur 
(inloop vanaf 15.00 uur) in de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum. De toegang is 
gratis, er is een deurcollecte na 
a�oop.

WOENSDAG 13 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 Gustav Mahler’s ‘Lieder eines 
fahrenden Gesellen’. Toegangsprijs: 
8 euro. Aanmelden via www.bknw.
nl/agenda.

EXPOSITIES
Minou Spits exposeert tot en met 
30 mei kleurrijke en sfeervolle 
foto’s in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117. 
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 donder-
dagmorgen 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).

Uitgangspunt voor de coalitievor-
ming is een samenwerking tussen 
vier partijen die samen minimaal 14 
van de 25 zetels in de raad vertegen-
woordigen. Deze partijen leveren elk 
een wethouder. Onderwerp van de 
gesprekken waren de inhoudelijk 
overeenkomsten en verschillen. Ook 
het vertrouwen in een goede samen-
werking voor de komende vier jaar is 
van groot belang. De informateurs 
adviseren Lokaal Vitaal, VVD en 
GroenLinks om onderling overeen-
stemming te bereiken over de vierde 
partij. Daarover wordt deze week 

overlegd. Volgende week zal de 
vierde partij bij de inhoudelijke 
gesprekken aanwezig zijn. 

Naast oud-wethouder Bert Meijer 
(voormalig CKenG) is Marjan Leijen 
(PvdA) aangesteld als informateur. 
Leijen is sinds 2018 gemeente-
raadslid voor de PvdA in Schagen en 
is lid van het dagelijks bestuur bij het 
waterschap. Op donderdag 14 april 
gaan de informateurs in gesprek met 
de gemeenteraad. Dan zullen ook de 
hoofdlijnen uit het coalitieakkoord 
worden gepresenteerd.

‘Brede instemming voor samen-
werking Lokaal Vitaal, VVD en GL’
Castricum - Lokaal Vitaal, VVD en GroenLinks vormen een ‘sterk motor-
blok’ in de vorming van een nieuw college. Dat blijkt uit gesprekken 
tussen informateurs Bert Meijer en Marjan Leijen met de betrokken 
partijen. Deze week wordt gekeken welke vierde partij daar het beste bij 
past. In aanmerking komen De VrijeLijst, PvdA en CDA.

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:
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Door Henk de Reus

We tre�en gymjuf Marjan Dijkstra (65) 
aan in de gymzaal aan de Roosevelt-
laan. Binnen zwaaien zo’n twintig 
dames in een pittig tempo met hun 
armen. Ze lijken niet naar de verslag-
gever te zwaaien want ze staan met 
hun rug naar hem toe. Het beeld doet 
denken aan het programma ‘Nederland 
in beweging’ maar dan wat massaler en 
ongedwongener. Na de armen zijn de 
benen aan de beurt. Op aangeven van 
Marjan springen de dames in een pittig 
tempo vooruit, achteruit en zijwaarts. 
Het is werken geblazen, maar dit 
hebben ze graag voor Marjan over, 
want zij houdt hen �t.

Trouwe leden
Na de les spreken we Marjan. Bep 
Zegwaard (69), een van de deelne-
mende dames, schuift ook aan. Ze 
veegt de zweetpareltjes van haar 
hoofd. Samen blikken ze terug op 
negentig jaar DOS. Marjan is vanaf haar 
zesde jaar lid van de vereniging en 
geeft vanaf haar zeventiende les. Bep is 
al veertig jaar aan de vereniging 
verbonden en zat tot vorige week in 
het bestuur. De vele jaren trouw aan de 
vereniging zijn al een indicatie hoe 
leuk zij het bij DOS vinden. Toch zijn zij 
niet het langst aan de vereniging 
verbonden. Recordhouder is Tiny 
Hemstede-Gorter, inmiddels 96 jaar. Ze 
is 79 jaar lid van de vereniging geweest 
en stopte op haar 87ste met gym. Tiny: 
,,Ik was acht jaar toen ik op gym ging. 

Het was net na de oprichting van DOS. 
Het leek mij wel leuk omdat klasge-
nootjes van mij ook op gym zaten.’’ Tiny 
is inmiddels een aantal jaren erelid van 
de vereniging. Ze glimt van trots als ze 
alle speldjes en medailles toont die zij 
bij jubilea en behaalde prestaties 
ontving. Ze is vast van plan om er bij 
het aanstaande jubileumfeest bij te 
zijn.

Veranderingen
In de statuten van de in 1932 opge-
richte vereniging wordt het doel als 
volgt omschreven: ‘De gymnastiek te 
beoefenen en uit te breiden, welk doel 
zij zal trachten te bereiken door het 
houden van geregelde oefeningen en 
het geven van uitvoeringen’. De vereni-
ging startte met vijftig leden en in het 
eerste verenigingsjaar werd gebruikge-
maakt van drie oefenlokalen: de zaal 
van De Rustende Jager, de toenmalige 
school naast het oude raadhuis en de 
zaal van hotel Borst.

Aan de oorspronkelijke doelstelling gaf 
men uitgebreid gevolg. In de afge-
lopen negentig jaar werden met regel-
maat (turn)demonstraties en gymnas-
tiekuitvoeringen gegeven. Hierdoor 
groeide het aantal leden in de loop der 
jaren �ink.

Veelzijdig aanbod
Beperkte DOS zich in het begin tot 
gymnastiek en turnen, tegenwoordig is 
het aanbod heel divers. Naast gymnas-
tiek en turnen bestaat dit uit trampoli-
nespringen, bodyshape, jazz dance, 
aerobics en steps, callanetics, conditie-
training, volleybal, yoga en Zumba. 
Genoeg om uit te kiezen dus. Het 
aantal leden schommelt op dit 
moment rond de 550. Dit heeft de 
vereniging mede te danken aan een 
aantal leden van VIOS, waar het tien 
jaar terug mee samenging. Op dit 
moment zijn de leden van de vereni-
ging actief op vier locaties.

Concurrentie
De afgelopen jaren zijn er diverse 
nieuwe sporten ontstaan en �tness-
centra zijn als paddenstoelen uit de 
grond geschoten. Ervaart de vereni-
ging hiervan concurrentie?

Marjan: ,,Nee hoor, wij hebben een 
ruim aanbod waaruit je kunt kiezen. Bij 
een sportschool heb je geen vaste 

lestijden, bij ons wel. Het voordeel 
hiervan is dat er vaste groepen 
ontstaan die vertrouwd met elkaar 
raken. Het sociale aspect speelt bij ons 
een grote rol. Heb je een beperking, of 
ben je ergens wat minder goed in, dan 
wordt hier rekening mee gehouden. Bij 
ons mag je zijn zoals je bent. De jeugd 
tot vijftien jaar kan wél bij DOS terecht, 
maar niet bij een sportschool. Bij ons 
kunnen kinderen al vanaf 2,5 jaar 
meedoen aan gymnastiek. Ze krijgen 
uitdagende lessen en de hele zaal staat 
vol met toestellen. Ze krijgen 
opdrachten, moeten parcourtjes 
a�eggen en worden hierbij geholpen. 
De veiligheid van de kinderen vinden 
wij erg belangrijk. Ook geven we 
ouder- en kindlessen.’’

Lang
Een negentig jaar bestaan van een 
vereniging is nogal wat. Waar zit de 

kracht van de vereniging? Bep weet 
het antwoord: ,,Het heeft te maken met 
het enthousiasme en de gedrevenheid 
van het bestuur en van de leiding. Dit 
straalt af op de leden. We zien dat 
mensen al veertig jaar bij de vereniging 

zijn. En vergeet niet dat Marjan (vijftig 
jaar lid) al veertig jaar lesgeeft. Dit 
duidt er toch op dat leiding, bestuur en 
leden het hier naar hun zin hebben?’’

Programma jubileum
Het negentigjarig jubileum wordt 
uitbundig gevierd. Er wordt een reünie 
gehouden waarvoor leden en oud 
leden worden uitgenodigd. Verder is er 
een spellencircuit voor peuters en 
kleuters van twee tot en met zes jaar 
met hun ouders, kennismakingsspel-
letjes gevolgd door een gezamenlijk 
patatje, disco dansen en blijven slapen 
in de sporthal, workshops en prachtige 
demonstraties met dans, selectie 
turnen en trampolinespringen. Marjan: 
,,De dansgroep en de turnselectie 
geven een speciale uitvoering. Ze 
kunnen niet wachten tot ze aan de 
beurt zijn.’’ Dit geldt ook voor erelid 
Tiny die er, ondanks haar hoge leeftijd, 
zeker bij zal zijn.

Meer informatie over gymnastiekver-
eniging DOS: www.doscastricum.nl.

Castricum - Gymnastiekvereniging DOS (Door Oefening Sterk) is al vele 
jaren een begrip in Castricum. De naam ‘gymnastiekvereniging’ ontstond 
bij de oprichting in 1932, maar staat inmiddels voor veel meer dan alleen 
gymnastiek. De vereniging bestaat dit jaar negentig jaar en gaat dit 
uitbundig vieren. Een mooi moment om met enkele (oud) leden terug te 
blikken op de afgelopen periode.

DOS na negentig jaar nog springlevend

De enthousiaste wijze waarop ‘gymjuf’ Marjan Dijkstra al veertig jaar lesgeeft zorgt 
ervoor dat leden trouw blijven aan de vereniging. Foto: Henk de Reus

Tiny (96) toont trots alle speldjes en 
medailles die zij tijdens haar actieve 
periode bij DOS ontving. 
Foto: Henk de Reus

Viering eerste lustrumfeest op 11 juni 1937. Foto: aangeleverd

Uitvoering in hotel Borst op 5 februari 1956. Tiny Gorter (met vlag). Naast haar leider 
Visser. Foto: aangeleverd

Zomerkamp voor de jeugdleden van DOS in Beekbergen (1976). Foto: aangeleverd

Aankondiging in de krant van een uitvoering in 1947. Foto: aangeleverd
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Bert Hollander verspeelde de koppo-
sitie door een dure nederlaag tegen 
zijn zusje Sandra. Bert maakte wel 
een fout: hij blunderde in het vroege 
middenspel een stuk weg. Sandra 
maakte juist geen fout. Luc Janssen 
neemt de koppositie over. Hoewel 
zijn tegenstander Harry Levering zich 
serieus verweerde, ging Janssen op 
techniek naar het volle punt. Bob 
Stolp won van Dick Aa�es, die eigen-
lijk wel aanspraak maakte op een half 
punt. 
Aa�es bereikte na prima spel een 
remise-achtig eindspel met aan 
beide zijden een stuk en vijf pionnen, 
maar in de ‘dying seconds’ wist Stolp 
het stuk te ruilen en via een iets 
actievere koning toch als eerste een 
pion op te rapen, waarna de weg 
voor promotie van de pluspion vrij 
was.

Schaakverenigingen hebben het 
veelal lastig om nieuwe leden te 
werven. Hoe mooi is het dan 
wanneer zomaar een nieuw lid 
binnenwandelt en dan ook nog één 
met een rating-niveau van 1900+?! 
Wim van Dijk is afkomstig uit de 
buurt van Rotterdam – de tongval is 
onmiskenbaar – maar verhuisde ‘voor 
de liefde’ naar Akersloot. In zijn eerste 
duel bevestigde hij zijn hoge rating-
niveau door in een zorgvuldig 
gevoerde partij Harold Ebels te 
verslaan. Van deze aanwinst gaat 
Vredeburg, ook in de externe compe-
titie, nog veel plezier beleven. Theo 
Al en Jeroen van Vliet bereikten in 
het vroege middenspel reeds een 
‘gentleman’s agreement’: beiden een 
half punt en een biertje! In de partij 
tussen de levenspartners Bert van 
Diermen en Marlies Sturk ging het er 

– op het bord – niet liefdevol aan toe: 
met twee krachtig samenwerkende 
paarden besprong Sturk – met 
succes – de koningstelling van 
manlief! Gelukkig ging het koppel 
weer gezellig samen huiswaarts.

Hans de Goede rokeerde lang, maar 
liet in het centrum een pionnetje 
onbewaakt. Samer Alrayes pro�-
teerde dankbaar en bouwde het 
voordeel uit naar een strakke over-
winning. Via een subtiel pionzetje 
viel Ed Stolp zowel een paard als een 
toren aan: het begin van het einde 
voor Barry Blekemolen! Marc Voor-
walt speelde dit seizoen nog niet zo 
veel partijen, maar toonde, aan de 
hand van een keurige zege op Nico 
Pepping, aan het spelletje nog niet 
verleerd te zijn. 
Komende week speelt Vredeburg 2 
op donderdag een bondswedstrijd 
tegen Heerhugowaard 2 en wacht op 
vrijdag ronde 21 van de interne 
competitie.

Limmen - Op vrijdag 1 april speelden de schakers van SV Vredeburg de 
twintigste ronde van de interne competitie. Met nog maar zes ronden te 
gaan wordt de titelstrijd steeds spannender.

Aanwinst voor SV Vredebrug

Castricum - Kees heeft een beper-
king en wil graag op voetbal, maar 
dat kan niet zomaar. Daarom initieert 
zijn moeder een nieuwe Mini-G-

voetbal groep bij Vitesse’22 in 
Castricum. Op zaterdagochtend 9 en 
16 april van 09.00 tot 09.45 uur 
kunnen kinderen van vier tot acht 
jaar met een beperking, samen met 
één van hun ouders, lekker 45 
minuten actief bezig zijn. De maat-
schappelijk sporttrainers van Sport-Z 
zijn er deze twee pilot-lessen bij om 
de groep te begeleiden. Bij 
voldoende belangstelling is het de 
bedoeling wekelijks te blijven 
trainen. Aanmelden kan via bonnie-
snoek@hotmail.com.
,,Voor kinderen en volwassenen die 
niet mee kunnen komen bij het regu-
liere aanbod wordt in veel gevallen 
een – zij het beperkt – aangepast 
aanbod georganiseerd. Toch vallen 
de jongste kinderen hierbij vaak nog 
buiten de boot’’, constateert Made-
leine Stoop, regiocoördinator aange-

past sporten bij Sport-Z. ,,Toen 
Bonnie mij benaderde met haar initi-
atief kon ik dit dan ook alleen maar 
omarmen. Het is best bijzonder dat 
iemand deze organisatie zelf op zich 
neemt. Vitesse’22 staat er ook voor 
open dit te faciliteren en we hebben 
het aanbod op Uniek Sporten gepu-
bliceerd. Gelukkig kunnen wij vanuit 
Sport-Z nog een kleine bijdrage 
leveren door tijdens de pilotfase met 
onze sportcoach langs te komen bij 
de les. Dit moet gewoon voor 
iedereen een to�e ervaring worden.’’
De kinderen trainen tegelijk met de 
reguliere groep mini’s. Wie mee wil 
doen kan zich aanmelden via 
bonniesnoek@hotmail.com en is 9 en 
16 april om 09.00 uur welkom bij 
sportcomplex De Puikman. Voor 
ballen, tenues en een goede sfeer 
wordt gezorgd.

Nieuw: Mini-G-voetbal in Castricum

Dankzij het initiatief van zijn moeder 
kan Kees ondanks zijn beperking toch 
lekker voetballen. Foto: aangeleverd

Akersloot - Het seizoen van Meervo-
gels 2 dreigt als een nachtkaars uit te 
gaan: er werd met liefst 1-4 verloren 
van een niet groots KFC 2. Meervo-
gels 1 speelde voor circa zevenhon-
derd mensen de beladen kraker 
tegen koploper Limmen. De geel-
zwarten gingen overdonderend van 
start en hadden binnen twaalf 
minuten een drietal kansen op de 
openingstre�er. Goalgetter Tom Adri-
chem wist er één van te verzilveren. 
Na dit eerste lastige kwartier kwam 
Limmen wat meer in het spel voor. 
De jonge ploeg van coach Luijckx 
creëerde een overwicht, maar tot 
kansen kwamen de oranjewitten niet 
door de prima organisatie bij Meer-
vogels’31. Rust: 1-0.

Vlak na rust de enige uitgespeelde 
kans van Limmen: uitblinker Björn 
Valkering soleerde over links, maar 

vond doelman Cas Hoogland op zijn 
weg. Kort daarna een uitval van 
Meervogels: Jens Verduijn zette een 
imponerende sprint in en zijn schot 
was door doelman Jesse Glorie nog 
uit het doel te ranselen, maar de 
rebound van Tom Adrichem niet: 2-0. 
Limmen ging nog wel op zoek naar 
een aansluitingstre�er, maar de 
passes in de laatste fase waren 
onzorgvuldig en een prooi voor Stijn 
Beentjes en consorten. Zo kwam de 
echte spanning er niet meer in en 
werd de streep behaald met 2-0. 
Over deze wedstrijd mogen we 
zeggen: doel behaald door karakter 
te tonen. Op naar het volgende doel!

Programma:
Zondag 10-04: 11.00 uur VVW 2 - 
Meervogels’31 2. 14.00 uur Saenden 
1 - Meervogels’31 1

Strijdlustig Meervogels
pakt Limmen ook thuis

Spitsuur voor de Limmer goal. Foto: Lynn Adrichem

Akersloot - Na een gedwongen 
afwezigheid van twee jaar organi-
seert de wandelende tak van AMAK 
Akersloot wederom haar jaarlijkse 
wandeltocht op de zondag voor 
Koningsdag. Ook dit jaar is de organi-
satie er in geslaagd om vanaf het 
startpunt, de kantine van handbal-
vereniging Meervogels, een viertal 
mooie routes uit te zetten door onze 
prachtige Noord-Hollandse omge-
ving. U kunt 5, 10, 15 of 25 kilometer 
wandelen en onderweg zal men het 

u zo aangenaam mogelijk maken. 
Natuurlijk zijn er op de langere 
routes rustpunten waar u een 
consumptie kunt gebruiken. De 
wandelaars van de 25 kilometer 
kunnen vanaf 08.00 uur beginnen en 
die van de 5 kilometer vanaf 10.00 
uur. U bent van harte welkom deze 
dag in het Boshuis, het clubhuis van 
handbalvereniging Meervogels aan 
de Boschweg in Akersloot. Kijk op 
www.amakakersloot.nl voor uitge-
breide informatie.

AMAK Koningswandeltocht 2022

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Heiloo - Hij had regelmatig de 
verhalen over golf van zijn ouders 
gehoord. Zelf was hij een beetje 
uitgekeken op voetbal, tennis en 
�tness en vond golf inmiddels geen 
‘kakkerssport’ meer. Dus schreef hij 
zich in met nog een paar vrienden. 
De vereiste trainingsinspanning 
voor golfen was uitdagender dan 
verwacht en dat fraaie clubhuis, 
waar je lekker kunt eten, en vooral 
waar je na a�oop wat kunt drinken, 
sprak de jongemannen direct aan. 
,,Bij voetbal heb je de derde helft, bij 

golf heb je gelukkig de 19e hole’’, 
zeggen ze met een tevreden lach.

Inmiddels zijn ze lid geworden en 
staan ze bijna elke zaterdagmiddag 
op de Heiloose golfbaan. ,,Het is 
eigenlijk nog leuker dan verwacht’’, 
zeggen ze. “Wij zijn lekker buiten, en 
het grappige is, je loopt samen met 
mensen die je niet kent en die je op 
een informele manier leert kennen. 
Dat kan best handig zijn. Ook als 
mijn vrienden niet kunnen is er altijd 
wel iemand om mee te spelen, 

supergezellig.’’

,,Wij hebben inmiddels een o�ciële 
golfhandicap en hadden een gewel-
dige golftrainer. Hij doorzag snel 
individuele zwaktes, en liet ons 
daarop extra oefenen. Die man 
ademt golf. Wij hebben als doel 
gesteld om onze handicap dit jaar 
beneden de 30 te krijgen en één van 
ons groepje heeft nog een persoon-
lijk doel. Hij wil zijn vader verslaan 
die ook lid is van GCH. Dat zal hij 
niet leuk vinden, maar hij kan nu al 
naar dat moment uitkijken. Onder-
tussen heeft een van ons zijn 
vriendin ook enthousiast gekregen 
voor golf. Die is zo bloedfanatiek dat 
zij een clubje van negen mensen 
heeft opgetrommeld die nu 
hetzelfde programma volgen als wij. 
Ikzelf heb de smaak zo te pakken 
gekregen dat ik nu alles over de 
golfsport lees wat los en vast zit. Ik 
zat laatst zelfs op mijn mobiele tele-
foon de nieuwsbrief van de Neder-
landse Golf Federatie op het toilet te 
lezen. Hoezo fanatiek?’’

Interesse? Zie de advertentie in dit 
blad of kijk op www.golfclubheiloo.
nl voor meer informatie.

Een geweldig begin met golfen!

De vrienden staan nu bijna wekelijks op de Heiloose golfbaan. Foto: aangeleverd

LIMMEN  -  HOLLANDIA T

Pupil v.d. week: MENNO KERSSENS  SPELER LIMMEN JO13-1
balsponsor:  ALUMINIUM LASBEDRIJF VAN DER VELDEN B.V.

ZONDAG 10 APRIL
Aanvang 14.00 uur:
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22 86 64 53 7 39 49 48 73 1 29 62 27 74

19 83 43 70 32 80 69 31 54 21 87 18 26

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. soort waterijsje; 7. financiële uitkering; 12.
afslagplaats bij golf; 13. deel van een schip; 14. gevangenis;
15. klein kind; 17. proper en schoon; 19. tafelgast; 21. familiel-
id; 22. elektrisch geladen deeltje; 24. past op ieder potje
(crypt.); 27. dun en mager; 28. Europeaan; 30. raad voor eco-
nomische aangelegenheden (afk.); 31. een en ander (afk.); 32.
iedere; 33. waadvogel; 35. glad van oppervlakte (effen); 37.
meisjesnaam; 38. Europese vrouw; 41. afstammeling; 42.
opmerkzaam en toegewijd; 44. evenzo (Lat.); 46. de gehele
filmploeg; 47. afbeeldingsformaat; 48. cijferlijst op school; 49.
delfstof; 50. hieltje van de ham; 52. melkklier; 54. onbrandbaar
gevaarlijke stof; 56. Duitse tv-zender; 58. zeventallig orkestje;
61. mollengang; 62. gemeentepils; 64. rivier in Engeland; 65.
zachte metaalsoort; 67. drankenbuffet; 68. niet glanzend; 70.
bladader; 72. sporenplant; 73. met fijn zand gevulde tijdmeter;
76. ontkenning; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. zangvogel;
79. effen en vlak; 81. oude lengtemaat; 82. schrijfgerei; 83. slot
(afloop); 84. kloosterzuster; 86. luchtpijpje voor zwemmers; 87.
schoolvak.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. militaire rang (afk.); 3.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 4. verdriet; 5. spotnaam voor
Amerikaan; 6. bewijs van eigendom; 7. broekdraagband; 8.
snijwond; 9. kever; 10. paardenslee; 11. plaatselijke taal; 16.
boerderijdier; 18. Europeaan; 20. uitroep van berusting; 21.
schil of vel; 23. wrede romeinse keizer; 25. palmmeel; 26.
figuur uit Shakespeare; 27. zoekmachine op internet; 29. tram-
melant; 32. plaats in België; 34. harddrug (afk.); 36. luchthaven;
37. godin van het onheil; 39. babysit; 40. alvorens (begin); 42.
Amsterdamse dierentuin; 43. begrip of besef; 45. omslag voor
papieren; 46. barbaars en wreed; 51. Europeaan; 53. plechtige
belofte; 54. gift aan een arme; 55. knapperig; 56. karakter; 57.
proefopname; 59. deel van de voet; 60. gezellig dineren; 62.
niet vast op de benen; 63. spreekzanger; 66. familielid; 67. ker-
kelijke straf; 69. ogenblik; 71. klein hert; 73. metaalsoort; 74.
inwendig orgaan; 75. slank en tenger; 78. op grote afstand; 80.
gesloten; 82. rivier in Italië; 85. de onbekende (Lat. afk.).

Puzzel mee en maak kans op kaartjes voor een kappersbehandeling van wassen-knippen-fohnen t.w.v. €34,00    
bij Paola’s Kapsalon! Mail de oplossing voor maandag 11 april naar puzzel@castricummer.nl

www.paolaskapsalon.nl   Burgemeester Mooijstraat 24c   Castricum - Tel.0251 730469

Paola’s
kapsalon

Win een kappersbehandeling 
voor wassen-knippen-fohnen 

t.w.v. €34,00 bij:
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Akersloot - Zingen is leuk en goed 
voor de mens. Maar hoe doe je dat? 
Waar moet je beginnen? In de work-
shop zangtechniek legt zangdocent 
Carolien Goeman dit allemaal uit. Met 
behulp van de methode ‘Complete 
Vocal Technique’ (CVT) krijg je inzicht 
in hoe de stem werkt. Belangrijk, want 
je wilt de stem gezond houden. Hees-
heid na het zingen en een gevoel van 
‘knijpen’ is echt te vermijden. De work-
shop bestaat uit vijf lessen van twee 
uur, theorie, zangoefeningen en het 
instuderen van diverse nummers van 
ABBA. Kijk ook eens op de website van 
de zangschool. Daar kun je alle info 
vinden over de zang- en yogavakantie 
in Italië. De lessen zijn op 12 en 19 mei, 
2, 9 en 16 juni in Akersloot. Aanvang 
20.00 uur. De kosten bedragen 150 
euro voor vijf lessen. Meer info? www.
zangschoolcaroliengoeman.com of 
carolien.goeman@planet.nl.

Zing mee met ABBA

Zangdocent Carolien Goeman. Foto: aangeleverd

Eind november 2021 nam CALorie 
het initiatief tot deelauto’s onder de 
naam ‘Samen Slim Rijden Castricum’. 
Dat leverde twee deelauto’s in 
Bakkum op, maar vanwege het 
toegenomen gebruik is het aanbod 
nu met een derde deelauto uitge-
breid. Die auto staat aan De 
Bloemen in Castricum. 
Met drie deelauto’s is de beschik-
baarheid voor bestaande en nieuwe 
gebruikers verzekerd en bij verder 
succes wil de werkgroep het 
aanbod steeds verder uitbouwen.

Door elektrisch te rijden en door 
auto’s te delen neemt de uitstoot 

van CO2 aanzienlijk af. Een deelauto 
vervangt zo’n vier tot acht auto’s, 
waardoor er ook meer ruimte op 
straat komt. Bovendien is het 
gebruik van een deelauto in veel 
gevallen �nancieel voordeliger dan 
het bezit van een eigen (tweede) 
auto. 

Ben je ook geïnteresseerd in een 
deelauto voor jouw eigen buurt, 
VVE of organisatie, of wil je een 
proefrit maken (18+ en rijbewijs), 
kom dan langs op de proefrij-
middag. Meld je aan via https://bit.
ly/322FdFP of kijk op www.onze-
auto.com/castricum.

CALorie introduceert 3e elektrische 
deelauto aan De Bloemen
Castricum - De lokale energiecoöperatie CALorie biedt inwoners van 
Castricum op 9 april in de middag op het Raadhuisplein de mogelijkheid 
aan om kennis te maken met het aanbod aan elektrische deelauto’s.
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