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Bakkum - Bollenvelden, grazende koeien en een mooie wolkenlucht waren met Pasen de ingrediënten voor dit fraaie 
Hollandse voorjaarsplaatje. Locatie Zanddijk, kijkend op Bakkum. Tekst en foto: Henk de Reus

Fraai Hollands voorjaarsplaatje

Onder een lentezonnetje kun je 
genieten van leuke, nieuwe 
opblaaskastelen. Er is limonade voor 
de kleintjes en de beste pannen-
koeken, broodjes vis en andere 
snacks voor de liefhebbers. De dag 
zal beginnen met de �etspuzzel-
tocht. Je kunt tussen 11.00 en 12.00 
de routebeschrijving ophalen in het 
park aan de Vuurbaak en starten 
met deze puzzelrit. Deze tocht van 
ongeveer vier kilometer leidt de 
deelnemers langs mooie plekjes 

waar je gewoonlijk niet langskomt. 
Door nieuwe straatjes, langs bloei-
ende bermen en tuinen, is dit 
tochtje een genot voor alle leef-
tijden. Tijdens de tussenstops 
worden de deelnemers door 
Limmer ondernemers verwend. Een 
leuke start van de dag! Bij dit feest 
hoort natuurlijk ook een drankje en 
een hapje; na geleverde inspanning 
krijgen de �etsers een lunch 
aangeboden.
Het Oranjefeest is pas compleet met 

gezellige live muziek. Vanaf één uur 
’s middags is er lekkere live muziek 
van lokale muzikanten. Vanaf 15.00 
uur zullen de Hunkemänner er een 
nog groter feest van maken. Het 
programma staat garant voor een 
afwisselende middag waar iedereen 
mee kan zingen en swingen. 
Harmonie Excelsior verzorgt de 
horeca in de tent. Zij zijn de kampi-
oenen van het bier- en fristappen. 
Het feest eindigt om 18.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op www.
oranjefeestlimmen.nl of lees het 
programmaboekje dat in Limmen in 
de brievenbus valt. Het Oranjefeest 
in Limmen is mede mogelijk 
gemaakt door diverse sponsors.

Limmen - De verjaardag van Koning Willem-Alexander zal als vanouds 
worden gevierd. Alle inwoners van Limmen zijn op woensdag 27 april 
welkom in het park aan de Vuurbaak. Op het feestterrein zal Stichting 
Oranjefeest Limmen met vrijwilligers een grote tent opbouwen. Hier kan 
iedereen van klein tot groot deze feestdag vieren.

We mogen weer! Eerste normale 
Koningsdag sinds lockdowns

Koningsdag kan voor het eerst in drie jaar tijd weer uitbundig worden gevierd. Foto: Clemens Heijne
EEN SLOF MET VANILLEROOM, 
LIMOENMERINGUE EN DE 
FRISZURE SMAAK VAN 
FRAMBOZEN.

PAVLOVA SLOF
12,95

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.
PREISTAMPPOT 

MET 2 KIPBURGERS
SAMEN€ 8,99

MOSTERDSOEP
PER POT  € 3,99

HELE KIP BIO
50% KORTING

OP=OP

VLEESWARENTRIO 
RUNDVLEESSALADE
SHOARMAROLLADE

GEBRADEN KIPGEHAKT
SAMEN € 5,99

I.V.M. KONINGSDAG 
WORDT DE 

CASTRICUMMER 
VERSPREID OP 

DINSDAG 26 APRIL
Redactie en advertentie-

materiaal graag aanleveren 
vrijdag 22 april voor 

12.00 uur



2 inderegio.nl • 20 april 2022NIEUWS

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 21 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 22 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
9 tot 12 uur, kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken.

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

ZATERDAG 23 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars m.m.v. het koor Jubilate.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur, Oecume-
nische vesper gewijd aan 
Dietrich Bonhoe�er. Het Litur-
giekoor zal liederen zingen op 
teksten van Bonhoe�er. Voor-
ganger is pastor Bertus Stuif-
bergen. Na de vesper zal er om 
20 uur een �lm over het leven 
van Bonhoe�er worden 
vertoont in de Dorpskerk.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met zanggroep. Voorganger: 
Pastor K. Kint.

ZONDAG 24 APRIL
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Hester van Dam-
Pieters m.m.v. koor Connection.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. P. 
Nijssen.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Daniël ter Maten. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, 
WCV met H. Hudepohl. Muziek 
draaien.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met Dameskoor. 
Voorganger: Pastor K. Kint.

MAANDAG 25 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 26 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Door Ans Pelzer

Véronique heeft onder andere de 
portefeuille Fauna, waarin ze zicht 
bezighoudt met alle dieren, van ree 
tot insect. ,,Met het vee in het duin is 
weer een andere boswachter bezig. 
Zo hebben alle boswachters hun 
eigen taak. Ik kan iets betekenen 
voor het succes van de diersoort. Als 
boswachter houd ik ook toezicht, 
zelfs te paard. Mijn werk heeft ook 
een sociale functie. Soms help ik 
mensen die vast zijn komen te zitten 
met hun scootmobiel of ik zie 
iemand in het duin die er helemaal 
doorheen zit. Dan heb ik natuurlijk 
even een praatje met die 
duinbezoeker.’’

Paddentrek
Elk voorjaar trekken salamanders, 
kikkers en padden van het bos naar 
het water vanwege de voortplanting 
en moeten dan soms heel drukke 
wegen oversteken. Véronique: ,,Aan 

beide kanten van de Zeeweg staan 
schermen. Daar kunnen de padden 
niet overheen klimmen. We vangen 
ze op in ingegraven emmers op en 
brengen de daarin gevallen kikkers 
en padden naar de overzijde van de 
weg om hen aan de waterkant te 
zetten. Ook hebben we tunnels 
onder drukke wegen als de Zeeweg 
of Heereweg aangelegd, in samen-
werking met de gemeente of 
provincie. Maar er zijn stukken waar 
geen schermen staan, tunnels liggen 
of de padden ze hebben gemist. 
Daarvoor hebben we vrijwillige 
‘rapers’ om de beestjes van een 
�etspad of de autoweg te pakken en 
naar de overkant te brengen. Manne-
tjes en vrouwtjes trekken namelijk 
naar het water. Het liefst waar ze zelf 
zijn geboren en wat bekend terrein 
voor hen is.’’

Minder padden
Volgens Véronique hebben vrouwtjes 
soms wel drie mannetje op hun rug. 

,,Ze hopen zo zeker te zijn van 
bevruchting van een vrouwtje. De 
IJsbaan in Bakkum is erg in trek bij de 
dieren vanwege zijn �auw a�opende 
oevers waar de zon volop schijnt en 
het ondiepe water verwarmt. De 
paddeneitjes zitten in een soort 
glazen bolletje, wat eigenlijk als een 
broeikastje werkt. We hielden ons 
voorheen vooral bezig met de heen-
trek naar het water. Sinds de 
aantallen padden �ink dalen, zijn we 
ook actief om de dieren een veilige 
terugtocht te bezorgen. Het aantal 
verkeersslachto�ers is door de 
inspanning van vrijwilligers tot een 
minimum beperkt. Dat is wel heel 
goed nieuws.’’

Vrijwilligers
Elk voorjaar zetten vrijwilligers 
padden over. Véronique: ,,Soms doen 
mensen dat al jaren en komen ze op 
enig moment met hun kleinkinderen 
padden overzetten. Dit jaar hebben 
we genoeg vrijwilligers die in 
Castricum meehelpen met de 
paddentrek.’’ Voor volgend jaar kan 
aanmelden als vrijwilliger voor de 
paddentrek of informatie opvragen 
voor de regio via: jan_van_mourik@
ziggo.nl. Wilt u ook een bijdrage 
leveren in natuur? Kijk dan op pwn.
nl/vrijwilligers.

Natuur in eigen tuin
Véronique: ,,Mensen zeggen vaak: ik 
ga de natuur in om te wandelen of 
�etsen. Maar natuur is ook je eigen 
tuin. Zijn er mogelijkheden voor 
egels, padden en insecten? Ligt het 
niet vol met tegels?

Soms hebben mensen een put in 
hun tuin. Kikkers en padden kunnen 
er dan niet meer uit. Een nooduit-
gang is een goed idee. Kikkers en 
padden hoef je niet altijd bij water te 
zetten. Ze vinden zelf hun weg terug. 
Wat zo het mooi zijn als we ons hier 
samen mee bezig houden.’’

Castricum - Veertien jaar geleden verruilde Véronique van Meurs het 
onderwijs voor het vak van boswachter. ,,Buiten zijn en afwisselend werk 
trok me meer. Ik ga dagelijks met plezier naar mijn werk.’’

Boswachter Véronique: ‘Leuk om iets 
te kunnen betekenen voor de dieren’

Véronique voor de am�bieëntentoonstelling in de Hoep. Foto: Ans Pelzer

Castricum - Sinds het bouwterrein voor het woningbouwproject Eerste Kwartier naast het gemeentehuis is omheind 
met hekwerken, zijn alle parkeerplaatsen rondom de voormalige sportschool niet bereikbaar meer. Bezoekers van het 
gemeentehuis zijn nu aangewezen op verder gelegen parkeerterreinen of de ondergrondse garage. Dat betekent dus 
een forse aderlating. Volgens de initiatiefnemer van Eerste Kwartier blijft deze situatie zo gedurende de volledige 
bouwtijd, dus reken maar op ongeveer een jaar. Hij verwijst daarbij naar de vergunning die de gemeente voor het 
project heeft verleend. Tekst en foto: Hans Boot

Weinig parkeerplaatsen meer 
rond gemeentehuis wegens bouw
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Agenda Raadsplein 
Donderdag 21 april 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsvergadering
19.30 – 20.00  1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad

A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming

A Benoeming commissieleden 
B Diverse voordrachten 
C Bekrachtigen geheimhouding verantwoording ENSIA 2021

5 Sluiting
20.15 – 21.30    Opvang Oekraïense vluchtelingen 
20.15 – 21.30    Beleidsplan Schuldhulpverlening 

Pauze
21.45 – 22.30 Burgerinitiatief van dhr. Den Bakker m.b.t. een alternatief 

verkeersplan voor Castricum  
21.45 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*

2A Besluitenlijsten raadsvergaderingen van 17 februari 2022, 
29 maart 2022 en 30 maart 2022 

2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad 

Snoeikorven
Vanaf deze week staan op verschillende 
plekken in Castricum, Limmen en Akersloot 
weer snoeikorven.  De locaties vindt u op 
www.mijnafvalwijzer.nl of 
www.castricum.nl/afval 

Wat mag u in de korven gooien: snoeiafval 
dat niet in de gft-container past, zoals 
takken. De korven zijn niet bedoeld voor 
grof snoeiafval zoals boomstammen. 
Dat brengt u naar de milieustraat.

Nationaal Fonds Kinderhulp collecteert
van 17 t/m 23 april 2022.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 21 april vergadert de raad in 
de raadzaal. U bent van harte welkom 
de vergadering bij te wonen. Ook kunt 
u alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u 
ook de vergaderstukken. Daarnaast kunt u 
de raadsvergaderingen achteraf terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de griffie. Bij commissies die zijn aange-
merkt met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk.   

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 

gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan of 
wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan 
voor het raadsspreekuur. Aanmelden kan 
via de griffie, tot de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. Het 
eerstvolgende Raadsspreekuur is op 9 mei 
2022. 

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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Gemeentediensten gesloten op 27 april
Op Koningsdag, woensdag 27 april, is het 
gemeentehuis, inclusief de balies en de 
receptie gesloten. Die dag is ook de mili-
eustraat in Castricum (net als die in Heiloo, 
Uitgeest en gemeente Bergen) dicht, en 

wordt er geen afval opgehaald. Geplande 
ophaaldagen verschuiven. De veranderde 
ophaaldata vindt u op mijnafvalwijzer.nl en 
in de Afvalwijzer app.

De Vereeniging 14 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
 11 april 2022 (Z22 068137)
Eerste Groenelaan 58 in Castricum, het verwijderen van een draagwand, 
datum ontvangst 11 april 2022 (Z22 067976)
Molenbuurt 22b in Akersloot (kavel 3), het bouwen van een woning, 
datum ontvangst 8 april 2022 (Z22 067950)
Paulingstraat 23 in Castricum, het plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen, 
datum ontvangst 12 april 2022 (Z22 068322)
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

Brakenburgstraat 35 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 12 april 2022 (Z057324)
Brakersweg 2a (nabij) in Castricum, het veranderen van de schuur naar een 
woning met werkplaats, verzenddatum 8 april 2022 (Z055015)
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 13 april 2022 (Z055332)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het wijzigen van de gevels, verzenddatum 13 april 
2022 (Z056636)
Droogbloem 11 in Castricum, het tijdelijk gebruiken van de bestaande praktijkruimte, 
verzenddatum 13 april 2022 (Z22 066194)
Oude Parklaan 98 in Castricum, het aanleggen van een ontsluitingsweg tussen 
kavels H en I op landgoed Duin & Bosch, verzenddatum 13 april 2022 (Z22 060339)
Pernéstraat 71 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 12 april 
2022 (Z22 067110)

Percelen H 13 en C 4292 nabij Provincialeweg 3 in Castricum, het telen van mais 
op een perceel grond, verzenddatum 8 april 2022 (Z22 065099)
Rijksweg 59 a in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 13 april 
2022 (Z22 063725)
Zeeweg 45 in Castricum, het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan in verband 
met anti-kraak bewoning voor een periode van 3 jaar, verzenddatum 13 april 2022 
(Z22 063394)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
(Z22 059582)
Hogeweg 154 in Limmen (naast nr.152), het bouwen van een woning, 
(WABO2101571)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 14 april 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn 
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning doorlopend vrijmarkt Koningsdag Bakkum 
2022, Bakkummerstraat op woensdag 27 april 2022, Van Oldenbarneveldweg, 
van der Mijleweg in Castricum, verzenddatum 7 april 2022 (Z22 065631)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 20.00 uur 
zondag 11.00 uur  maandag 20.00 uur

L’événement
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 16.00 uur
The Lost Leonardo

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.45 uur
Jump Darling
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 15.30 & 20.00 uur
zondag 15.45 & 19.30 uur

dinsdag 20.00 uur
Fantastic Beast: 

The Secrets of Dumbledore
zondag 15.45 uur

Belfast
zondag 13.00 uur

maandag 15.00 uur
De Bad Guys (NL)

zondag 13.00 uur
maandag 15.00 uur
dinsdag 14.15 uur
Sonic 2 (NL)

Programma 21 april t/m 27 april

1963; student Anne heeft een mooie 
toekomst voor zich. Maar de droom 
om haar studie af te maken en zich 
van haar sociale afkomst los te 
wrikken, spat uiteen als ze onver-

wachts zwanger raakt. Terwijl haar 
eindexamens naderen, besluit Anne 
het heft in eigen handen te nemen. 
Met het risico hiervoor in de gevan-
genis te belanden.

L’événement

De bijna 30-jarige Russell zit in een 
depressie. Onzeker over zijn 
toekomst en of zijn plannen om 
acteur te worden echt gaan lukken 
beslist hij om een drag queen te 
worden. Zijn vriend daarentegen is 
het niet eens met deze keuze en al 
snel blijkt het dat de relatie niet gaat 

werken. Om een beetje lucht te 
scheppen en rust te vinden, begint 
hij te zorgen voor zijn oma die er 
slecht aan toe is. De verstandhou-
ding tussen de twee lijkt warm en 
comfortabel te zijn, maar dan komen 
ze achter familiegeheimen die 
misschien niet uit moesten komen.

Jump, Darling

Het drietal vertaalde twintig iconi-
sche Amerikaanse popsongs. Liedjes 
van Bob Dylan, Joni Mitchell, Lou 
Reed, Tom Waits, Robbie Robertson 
en Neil Young. In ‘De Vertalingen’ 
onthullen ze het verborgen verhaal 
achter elk lied en vertellen over de 
zoektocht naar de juiste woorden. 
Daarom is de voorstelling – niet in de 
laatste plaats – ook een ode aan de 

Nederlandse taal. Om beurten zullen 
de zangeressen Stephanie Struijk en 
Vera van der Poel de mannen op het 
podium komen versterken. Kom 
zondag 1 mei om 15.00 uur genieten 
van een fascinerende middag. 
Kaarten à 25 euro zijn te koop via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en bij 
het VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus Heiloo.

Concert met vertaalde Amerikaanse 
popsongs in Cultuurkoepel Heiloo
Heiloo - De Cultuurkoepel presenteert op zondag 1 mei om 15.00 uur ‘De 
Vertalingen’ met Kees Prins, Paul de Munnik en JP den Tex.

Paul de Munnik, JP den Tex en Kees Prins. Foto: Sander de Goede

Door Ans Pelzer

Helmert maakte al eerder een 
Carmiggelt-voorstelling. ,,Dat was 
zo’n succes dat ik er mee door wilde 
gaan. Toen ik met ‘Fluiten in het 
Donker’ begon kregen we te maken 
met corona. Ik heb nog maar weinig 
kunnen optreden voor een publiek 
met deze voorstelling. Ik verheug 
me dan ook op de voorstelling in 
Castricum.’’

Helmert: ,,Carmiggelt fascineert me 
omdat hij met zoveel empathie over 
mensen kan schrijven. Hij portret-
teert vaker mensen aan de zelfkant. 
Alcoholisten of prostituees bijvoor-
beeld - en hij doet dat met een 
mededogen dat je tegenwoordig 

bijna niet meer ziet. Er zit tegen-
woordig vaker een cynisch sausje 
overheen. Het is ook nostalgie. Er 
werd nog volop gerookt en een 
biertje kostte een gulden. Een tijds-
beeld dat voor de oudere generatie 
herkenbaar zal zijn en voor jongeren 
leuk om kennis van te nemen.’’

Gevoel van vroeger
,,Ik roep in de voorstelling een 
gevoel van vroeger op. Carmiggelt 
zat veel in de kroegen van 
Amsterdam. Dus veel van zijn 
verhalen spelen zich ook af in het 
café. Carmiggelt schreef en ik speel 
ze. In de verhalen van Carmiggelt 
komt het leven voorbij door de ogen 
van de schrijver. Heel veel kinderen, 
gescheiden ouders, een vader die 

zich bedrinkt, iemand die vreemd-
gaat, een man die overal sigaretten 
bietst… Steeds ben ik getro�en 
door het mededogen en inlevings-
vermogen van Carmiggelt. Ook is er 
veel met een glimlach.’’

‘Groot schrijver’
Simon Carmiggelt werkte in de 
oorlog mee aan de oprichting van 
het Parool, destijds een illegale 
krant. Vanaf oktober 1946, dan 
legaal, schreef hij een cursie�e 
(Kronkels). Tot aan zijn dood in 1987 
bleef hij deze Kronkels schrijven. 
Volgens de biografen van Carmig-
gelt, Sylvia Witteman en Thomas van 
den Bergh, produceerde hij de 
meest gelezen en gewaardeerde 
column uit de Nederlandse dagblad-
historie. Helmert: ,,Carmiggelt is een 
heel grote schrijver. Er wordt vaak 
teruggegrepen naar Annie.M.G. 
Schmidt, Toon Hermans, Wim 
Sonneveld of Wim Kan. Ik vind dat 
Carmiggelt zeker in dat rijtje thuis-
hoort. Carmiggelt was net zo geliefd 
en getalenteerd. Zijn Kronkels zijn 
niet wat we nu een column zouden 
noemen, maar meer een kortverhaal 
een levensschets.’’

Over Helmert Woudenberg
Helmert is naast acteur ook regis-
seur, docent en toneelschrijver. Hij 
maakte een lange reeks van voor-
stellingen. Hij speelt ook in de poli-
tieserie Flikken Maastricht. 

Helmert Woudenberg speelt ‘Fluiten 
in het Donker’ op zaterdag 30 april 
om 20.15 uur in theater Konings-
duyn. Kaarten zijn via www.geester-
hage.nl te bestellen.

Castricum - In een wervelende solo speelt Helmert Woudenberg op 
zaterdag 30 april in Theater Koningsduyn zijn voorstelling ‘Fluiten in het 
Donker’, naar het gelijknamige boek van Simon Carmiggelt. ,,Eindelijk 
kan ik weer voor publiek spelen.

Helmert Woudenberg speelt ‘Fluiten 
in het Donker’ van Simon Carmiggelt

Helmert Woudenberg speelt ‘Fluiten in het Donker’. Foto: aangeleverd

Door Henk de Reus

In de schuur achter IJssalon ‘Onder 
Nul’ wijst Alex Stuifbergen naar een 
klein prototype van het mozaïek dat 
op tafel staat: ,,Deze keer wordt het 
geen vrolijk thema. We willen met dit 
ontwerp het nare nieuws van de 
afgelopen twee jaar in beeld 
brengen. Eerst hadden we de Toesla-
gena�aire, toen Corona en nu 
Oekraïne. Daar komt nog bij dat de 
motor van onze prikploeg en 
bestuurslid van ‘Bloemendagen 
Limmen’, Loek Rijs, afgelopen maart 
op 56-jarige leeftijd is overleden. Dat 
kwam hard aan. Al jaren mogen we 

de schuur van z’n moeder Annie 
gebruiken om het mozaïekwerk in 
elkaar te zetten, vandaar onze naam 
‘Mag van Annie’. Het was Loek’s wens 
om het prikken voort te zetten. 
Daarom heet ons ontwerp deze keer 
‘Mag van Annie, Moet van Loek’.’’

Terwijl Alex wat hyacintenbloempjes 
in het shirt van Zalensky prikt 
worden er door twee van z’n vijftien 
andere collega-prikkers twee kisten 
versie hyacintenbloempjes binnen-
gedragen. Genoeg voorraad om even 
door te kunnen. Het wordt nog hard 
aanpoten want het mozaïek moet 
vrijdagavond klaar zijn.

Bevangen door de prikkoorts
Limmen - Wat hebben president Zelensky, Annegien Steenhuizen, Loeki 
de Leeuw, corona en een oud-staatssecretaris met elkaar te maken vraag 
je je af. Ze komen allemaal voor in het hyacintenmozaïekstuk waar prik-
ploeg ‘Mag van Annie’ al vanaf vrijdag mee bezig is.

Leden van prikploeg ‘Mag van Annie’ bezig met het prikken van hyacintenbloempjes 
op nagels. Inzet: een prototype van het kunstwerk in wording. Foto: Henk de Reus
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Dorpsstraat 64

1901 EM Castricum     

0251 - 650850     

info@vanamsterdam.nl

www.vanamsterdam.nl

Van een Garantiemakelaar mag je meer verwachten.

voor al uw woonvragen

BEZORG(ST)ERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

IN DE REGIOOp zoek naar werk jobIN DE REGIOOp zoek naar werk job

Such a great place with very

friendly staff and of course

excellent food, coffee, and

desserts! Highly recommend

this place for all visitors.

Vacature medewerk(st)er
bediening

Vacature zelfstanding werkend
kok

Vacature afwasser

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
medewerk(st)er.

Ben je collegiaal, een teamplayer, flexibel qua
dagen/tijden en houd je van aanpakken, dan zijn

wij op zoek naar jou!

Heb jij het in je om de lekkerste gerechten op
tafel te zetten?!  Houd je van aanpakken, laat je je
niet van de wijs brengen in piekuren en houd je

ervan om in een team te werken, kom dan bij ons
langs.

Wij zijn op zoek naar iemand die op
zondagavond ons team wil versterken

Wij zijn 7 dagen in de week geopend; werktijden/ dagen
zijn in overleg

Vacature medewerk(st)er bediening
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerk(st)er.

Ben je collegiaal, een teamplayer, flexibel qua dagen/tijden 
en houd je van aanpakken, dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature zelfstanding werkend kok
Heb jij het in je om de lekkerste gerechten op tafel te zetten?!
Houd je van aanpakken, laat je je niet van de wijs brengen in 

piekuren en houd je ervan om in een team te werken, 
kom dan bij ons langs.

Vacature afwasser 
Wij zijn op zoek naar iemand die op zondagavond 

ons team wil versterken

Wij zijn 7 dagen in de week geopend; werktijden/dagen
zijn in overleg

Mient 1, 1901 AB Castricum 
Tel. 0251-23 55 79, www.bijdebuurvrouw.nl

Wij zijn op zoek naar serieuze

www.lijfengezondheid.nl
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Castricum - Welnu, daar is natuurlijk 
geen touw aan vast te knopen, zo’n 
titel. Toch zit er een waar verhaal in 
en het is eigenlijk simpel uit te 
leggen. ‘Kruijswijk Tweewielers’ blijft 
gewoon gevestigd op het Kooiplein, 
met hetzelfde team, inclusief Wim 
Kruijswijk. De winkel blijft van Wim, 
hij verhuist met zijn gezin, na dertien 
jaar in castricum, richting zijn 
geboortestreek Nederhorst den Berg. 
Buiten de vestiging in Castricum 
neemt hij een vestiging over in 
Weesp onder de naam ‘Van der 
Linden Tweewielers’.

Wim en zijn echtgenote Celine, beide 
opgegroeid in die omgeving, zijn dan 
weer terug bij hun roots en nemen 
daarbij de kinderen mee, voor een 
extra uitdaging. Intussen verandert 
er niets bij de vestiging Kooiplein in 
Castricum waar de al jaren bekende 
gezichten net zo enthousiast aan het 
werk blijven met de verkoop van de 
allernieuwste modellen �etsen, 
E-bikes, bak�etsen in vele soorten en 
maten, met daarbij de veel 
geroemde service en reparaties. Wij 
wensen Wim en zijn gezin veel 
succes in hun nieuwe woonplaats.

Kruijswijk Tweewielers 
verhuist en blijft

Van links naar rechts: Brent, Wim, Erwin en Daan met de nieuwste Dutch ID met 
Bosch Performance motor, snaaraandrijving en schijfremmen. Foto: Aart Tóth

Bakkum - Na een paar jaar te 
hebben overgeslagen gaan de 
remmen er weer vanaf! Er is weer een 
vrijmarkt in Bakkum op Koningsdag, 
woensdag 27 april. Naar verwachting 
zijn er genoeg spullen die voor een 
leuk prijsje van eigenaar gaan 

wisselen. Het belangrijkste zijn 
natuurlijk de kinderen die een 
zakcentje proberen bij te verdienen 
met hun blok�uit, viool, zangkunsten 
en meer. Het belooft na jaren weer 
een gezellige dag te worden in 
Bakkum.

Vrijmarkt Bakkum op Koningsdag
Op de koopjes af en kindervertier. Archie�oto: Aart Tóth

LEZERSPOST

Op 27 april staat JPC 15+ samen met de MOV groep op de Koningsmarkt 
in Bakkum. Deze dag zullen wij zoveel mogelijk geld ophalen voor het 
goede doel samen met de MOV-groep. De MOV-groep zet zich al jaren in 
voor Ethiopië. Zij zorgen ervoor dat kinderen in de armste wijken in Ethi-
opië naar school kunnen gaan. Ondanks dat de school in Ethiopië gratis 
is, zijn er wel verplichte bijdragen. Om de kinderen naar school te laten 
gaan en om ze een betere toekomst te kunnen geven, haalt de MOV-
groep geld op voor deze kinderen. Naast het �nancieren van het onder-
wijs zorgt de MOV-groep er ook voor dat er voldoende eten op  school is 
en goede sanitaire voorzieningen. JPC15+ is de jongerengroep van de 
R.K. Parochie De Goede Herder. Wij staan natuurlijk achter deze mooie 
groep en daarom willen wij een handje meehelpen. Dus staan wij op de 
koningsmarkt met oudhollandse spellen. De kinderen kunnen aan de 
hand van een parcours spellen spelen en hiermee punten verdienen. De 
kinderen krijgen allemaal een diploma en limonade aan het einde.
Deelname kost 1 euro. Ook verkopen wij ko�e en thee, in de middag 
zullen wij er staan met eigengemaakte Ethiopische linzensoep. Graag zien 
we jullie allemaal 27 april bij de koningsmarkt in Bakkum (op de Van 
Oldenbarneveldweg).

Tom Hoogenbosch, 
Castricum

JPC15+ en MOV op Koningsmarkt

Castricum - Archeologiemuseum 
Huis van Hilde is met haar indruk-
wekkende tentoonstelling van zo’n 
duizend archeologische vondsten 
sowieso al een bezoek waard, maar 
in de meivakantie des te meer. Dan 
zijn er heel veel extra activiteiten 
voor het hele gezin binnen het 
thema ‘Romeinen’. Van meedoen in 
een Romeins leger tot luisteren naar 
verhalen van lang geleden en van 
zelf Romeinse geuren maken tot een 
speciale kinderrondleiding.

Op meerdere dagen is er een 
speciale kinderrondleiding. Je staat 
oog in oog met Hilde en de 
Romeinse soldaat en leert aan de 
hand van spannende verhalen wie zij 
waren en hoe zij leefden. Op de 
andere dagen is er een reguliere 
rondleiding die ook geschikt is voor 
het hele gezin. In de Romeinse 
school is elke dag een andere work-
shop en verhalenverteller Bastiaan 
de Zwitser vertelt verhalen van lang 
geleden. 

In de ArcheoHotspot kun je 
meehelpen met het sorteren van de 
vondsten uit een beerput (vrijdag tot 
en met zondag van 13.00 tot 16.00 
uur).

Terwijl de (groot-)ouders kunnen 
genieten van een heerlijk kopje 
ko�e in het museumcafé, kunnen de 
kinderen hun creativiteit kwijt aan de 
kleur- en knutseltafel. Ze kunnen zich 
hier uitleven met kleurplaten en 
knutselwerken binnen het thema 
Romeinen. Naast alle extra activi-
teiten kun je natuurlijk de vaste en 
tijdelijke tentoonstelling in Huis van 
Hilde bekijken, waarin je de archeo-
logische schatten van de provincie 
Noord-Holland kunt ontdekken en 
bewonderen. De tijdelijke tentoon-
stelling ‘Leven in Lagen, de mens in 
het Noord-Hollandse landschap’ is 
nog tot 12 juni te zien.

Huis van Hilde is geopend van 
dinsdag tot en met zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Op Koningsdag is het 
archeologiemuseum gesloten. Reser-
veren is alleen noodzakelijk voor de 
kinderrondleidingen. Kijk op www.
huisvanhilde.nl voor meer informatie 
over het programma.

Beleef de Romeinse tijd in de 
meivakantie in Huis van Hilde

Hoe leefden de Romeinen? Je leert er alles over in archeologiemuseum Huis van 
Hilde. Foto: aangeleverd

Op alle toegangswegen naar 
Castricum hangen inmiddels grote 
doeken, waarop de data en website 
van het 100-jarig jubileum prijken. 
Eén van de hoogtepunten van de 
festiviteiten is de grote reünie op 

zaterdag 7 mei. Deze vindt plaats in 
een grote met terras in het midden. 
De tent komt op het F-veld van 
sportpark de Puikman te staan. De 
reünie is niet alleen voor (oud)voet-
ballers, leiders, vrijwilligers en 
mensen die op welke manier dan ook 
betrokken zijn (geweest) bij 
Vitesse’22. Ook de soft-/honkballers 
van de Red Stars en alle voetballende 
dames vanaf de periode van DVC zijn 
welkom.

Wat kunt u verwachten?
Bezoekers betalen 35 euro en 
kunnen hiervoor tussen 15.30 en 
21.00 uur genieten van hapjes, 
drankjes en een maaltijd. Diverse 
plaatselijke ondernemers zullen hier-
voor zorgen. Ook het gebruik van 
garderobe en toiletten is inbegrepen. 
Voor de muzikale omlijsting zorgt DJ 
Meester Moeilijk die, zoals dat hoort 
bij een reünie, van alle markten thuis 
is. Hij deed veel ervaring op bij grote 
feesten en festivals. Natuurlijk mag 
ook een optreden van De Skulpers bij 
deze jubileumreünie niet ontbreken. 

Kaarten
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.100jaarvitesse22.nl (kijkt u daar 
meteen even naar alle foto’s, 
misschien herkent u zichzelf wel!). 
Ook is er een fysieke kaartverkoop 
(ook voor de feestavond van 14 mei) 
op zondag 1 mei tussen 12.00 en 
14.00 uur in de kantine van 
Vitesse’22. Hier kunt u met cashgeld 
of met pin betalen. U kunt aanslui-
tend meteen kijken bij Vitesse’22 1, 
dat die dag een thuiswedstrijd speelt 
en nog volop verwikkeld is in de 
strijd om het kampioenschap!

Op de foto
Natuurlijk is het leuk om zoveel 
mogelijk (oud)bekenden tegen te 
komen, dus trommel iedereen op die 
u kent om ook te komen. Als zij dit 
ook doen, staat u straks misschien 
weer met uw complete oude team 
op de foto! Er is gezorgd voor een 
extra �etsenstalling aan de voorkant 
van het sportpark en voor de bezoe-
kers die met de auto komen is er een 
speciaal parkeerterrein geregeld dat 
tegen De Puikman is gelegen. Let op: 
dit evenement is enkel te bezoeken 
vanaf 18 jaar en ouder.

Castricum - Na jarenlange voorbereiding en de onzekerheden door de 
pandemie is het nu eindelijk zover. Het jubileumprogramma van 
Vitesse’22 is de�nitief en de kaartverkoop van de feestweekenden van de 
eeuw is gestart.

Festiviteiten jubileum Vitesse’22: 
Kaartverkoop reünie gestart

DJ Meester Moeilijk uit Amsterdam 
draait herkenbare muziek van toen en 
nu. 

Shanty- en zeemanskoor De Skulpers verzorgt een verrassingsoptreden. 
Foto’s: aangeleverd
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In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets 
hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaar-
deren van de leefomgeving.

Door Aart Tóth

Het was natuurlijk niet alleen 
studeren in die tijd, ook het uitgaan 
en de sport werden niet vergeten, 
met voetballen bij Vitesse’22 in het 
jeugdelftal en ook nog in latere 
instantie in basketbalvereniging Sea 
Devils. John laat weten: ,,In die 
uitgaansperiode leerde ik Andrea 
kennen, wat uiteindelijk na een heer-
lijke verkeringstijd werd vereeuwigd 
in een huwelijk in 1977, waar twee 
dochters uit voortkwamen, te weten 
Mignon en Shireen en twee leuke 
schoonzoons Gijs en Daan, met 
intussen vier kleinkinderen: Jens, Finn, 
Duuc en Soof.’’ Als echt familiemens 
raakt hij er niet over uitgepraat.

Stempel
Niet alleen tijdens zijn studie en bij de 
Belastingdienst drukte John zijn 
stempel, er was immers politieke inte-
resse ontstaan in zijn studententijd. 
Zijn roots liggen in een ‘rood’ gezin, 
wat er zeker aan bijdroeg dat hij koos 
voor de PvdA. ,,In Castricum was dat 
toen nog een partij die prominent 
meedraaide in de gemeentepolitiek, 
met mijn persoontje als beginnend 
raadslid vanaf 1998. Uiteindelijk zou ik 
doorgroeien tot wethouder met 
zeven portefeuilles (waaronder 
Verkeer & Vervoer, Financiën, P&O, 
Automatisering, WMO en Ouderenbe-
leid) die ik voor mijn rekening nam. 
De PvdA was toen nog een partij met 
genoeg zetels om in het college te 
kunnen plaatsnemen’’, volgens John 
Hommes. Hij hield zich daarbij onder 
andere met herinrichting van de 
Dorpsstraat, Soomerwegh en CF. 
Smeetslaan bezig. Na zestien jaar in 
de politiek bedankte John in 2014 
voor een vervolg en verschoof zijn 

interesses naar andere terreinen.

Vrije tijd
Sinds zijn pensionering is er genoeg 
vrije tijd, waarin hij zich bezighoudt 
met zijn hobby’s voetbal (Ajax) kijken, 
wandelen, �etsen en in de resterende 
tijd een boek lezen. Dan zijn ook de 
familie-uitstapjes een prettige tijdsbe-
steding, naar Portugal, Spanje, Frank-
rijk of gewoon de Achterhoek in 
Twente. In diezelfde vrije tijd maakt 
John zich ook nog nuttig voor 
Castricum als voorzitter van de Stich-
ting Werkgroep Oud-Castricum en als 
lid van de Stichtingen Welzijn 
Castricum en Stichting zwembad De 
Witte Brug. Geen stilzitter dus, die zich 
nog steeds bezighoudt met het wel 
en wee in Castricum, waarin hij hoopt 
op een hoog voorzieningenniveau en 
voldoende huisvesting voor senioren 
en jongeren. Ook zet hij zich in bij de 
vaccinatiegolf rondom COVID als vrij-

williger bij de GGD.

Sociaal
,,Sociaal bezig zijn is wel een belang-
rijk punt in mijn bestaan. Bij lekker 
weer op een terrasje zitten, hetgeen 
altijd uitmondt in gezellig kletsen en 
ervaringen dan wel geruchten uit te 
wisselen. Dat is het tegenoverge-
stelde van over iemand kletsen. Altijd 
op de hoogte van bestuurlijke en 
niet-bestuurlijke veranderingen 
binnen de gemeente, daar moet je bij 
de tijd mee blijven’’, aldus John 
Hommes.

Wensen
Wat betreft wensen voor Castricum 
verwondert John zich over de 
ge�opte autoluw-proef in de Dorps-
straat. ,,Al in 2007 was er immers 
onderzoek gedaan, waarin uitkwam 
dat afsluiten of éénrichtingsverkeer 
teveel druk op de omliggende wijken 
zou geven. Het is sindsdien alleen nog 
maar drukker geworden, waarbij de 
vrachtwagens steeds groter werden. 
Daarbij hoop ik dat de leefbaarheid in 
het Dorpshart een opwaardering 
krijgt’’, zo sluit John Hommes af.
Heemskerkse Golfclub, Rode Kruis, 
Natuurmonumenten, Wereldnatuur-
fonds, Dierenbescherming, Wakker 
Dier, Noord Hollands Landschap, 
Lokaal Vitaal (v.h. CKenG), ook belang-
rijk te vinden. Waarvan akte!

Castricum - Johannes Gerbrandus Hommes is zo’n 68 jaar geleden 
geboren in Castricum en er nooit weggegaan, hooguit voor een heerlijke 
vakantie. Zijn roepnaam was simpelweg John en dat is nog steeds zo. Hij 
kwam uit een gezin van zes kinderen met onder andere broer Henk 
Hommes, ook geen onbekende in Castricum. Na zijn gebruikelijke lagere-
schooltijd en middelbare school kwam hij na een aantal baantjes terecht 
bij de FIOD. Daarna bezocht hij de Universiteit van Amsterdam om zich te 
gaan verdiepen in �scaal recht, waarin hij is afgestudeerd. Uiteindelijk 
kwam John bij het Fraudeteam Belastingen in Hoofddorp terecht. Vóór 
die tijd was hij teamleider op vele vestigingen binnen deze dienst. Hij 
heeft 42 jaar bij de Belastingdienst gewerkt.

Wie is nu eigenlijk John Hommes…?
John Hommes in de tegenwoordige tijd. Foto: Aart Tóth

John Hommes in zijn vreugdevolle jonge jaren. Foto: aangeleverd

Castricum - Elke dag wordt het buiten 
groener en komt er meer in bloei. Ook 
binnen kun je genieten van het voor-
jaar met een boeket in een mooie vaas. 
Daarom verkoopt Wereldwinkel 
Castricum tot Moederdag (8 mei) alle 
vazen met twintig procent korting. Het 
assortiment is uitgebreid en verras-
send.  De vazen komen uit verschil-
lende landen en zijn gemaakt van 
diverse materialen. Veel vazen zijn 
uniek, want doordat ze met de hand 
zijn gemaakt, zijn er geen twee hele-

maal hetzelfde. Er zijn duurzaam 
gemaakte vazen van gerecycled glas 
en zelfs van een mengsel van schelpen 
met oud papier. Zo hebben alle vazen 
een eigen verhaal en karakter en ook 
zonder bloemen zijn ze mooi om neer 
te zetten. Een paar dingen hebben ze 
wel gemeen: ze zijn gemaakt en 
verhandeld volgens de Fair Trade-
richtlijnen en ze zijn allemaal water-
dicht. Wereldwinkel Castricum is 
gevestigd  aan de Smeetslaan 4. Kijk 
ook op Instagram en Facebook.

Zet de bloemetjes binnen in een 
vaas van de Wereldwinkel

Elke vaas heeft een eigen verhaal en karakter. Foto: aangeleverd

Bij het in de Amerikaanse staat Cali-
fornia opgerichte merk  SALT zijn de 
monturen  gemaakt van celluloseace-
taat uit Japan. Eigenaar Lex Klein 
Schiphorst: ,,Het Japanse acetaat is net 
iets ver�jnder en mooier dan het Itali-
aanse acetaat. De brillen zijn daardoor 
van een zeer hoog niveau, ze zijn heel 
mooi afgewerkt.’’ Het kleurenpalet van 
dit merk laat zich omschrijven als 
eenvoudig en rustig, met verschil-
lende natuurtinten en ook transpa-
rante kleuren. Het merk is nog niet zo 
lang actief in Nederland, Bossinade 
heeft dit weekend de complete 
collectie in huis.

Het puur Engelse merk KIRK & KIRK 
valt met name de kleur op en is ook 
de complete collectie te zien dit 
weekend. Van zacht mintgroen tot 
vuurrood en van citroengeel tot inkt-
blauw: de kleuren knallen eruit. ,,Als je 

deze monturen ziet, ben je in eerste 
instantie geneigd om te denken: ‘Die 
kleur is  te opvallend voor mij.’ Maar als 
je ze opzet, blijken ze juist verschrik-
kelijk draagbaar te zijn.’’ De monturen 
zijn gemaakt van acrylaat, een nieuw 
materiaal dat zich kenmerkt door de 
kleur echtheid en het lichte gewicht.

Wie een modieuze nieuwe bril van 
SALT of KIRK & KIRK aanschaft, wil 
daarmee natuurlijk ook gezien 
worden. En wat is er in deze tijd van 
het jaar �jner dan met zo’n fraai 
monteur te kunnen gaan �aneren op 
een terras? Bossinade Optiek geeft 
vrijdag en zaterdag een high tea voor 
twee personen cadeau bij aankoop 
van een complete bril van SALT of 
KIRK & KIRK, te besteden bij paviljoen 
Zeezicht op het strand van Castricum. 
Zie ook de advertentie elders in deze 
krant.

Castricum - Bij Bossinade Optiek staan vrijdag en zaterdag twee bijzon-
dere brillenmerken centraal: SALT en KIRK & KIRK. Wie gedurende deze 
twee dagen een complete bril (montuur en glazen) van een van deze 
twee merken aanschaft, krijgt er een high tea voor twee personen bij 
cadeau!

High tea cadeau bij aanschaf 
complete bril SALT of KIRK & KIRK

Castricum - De internationale dans-
vereniging Igram bestaat vijftig jaar. 
Anderhalve week geleden vierde de 
Castricumse vereniging dit al met een 
speciaal optreden van Paloina. Het 
toeval wil dat dit internationale 
dansensemble uit Amsterdam ook 
vijftig jaar bestaat. Van de jubileum-
voorstelling die Paloina maakte, 
kreeg Castricum de try-out te zien. 
Daarin kregen de bezoekers een reis 
door Europa voorgeschoteld, begin-
nend in Ierland en eindigend in de 
Kaukasus, Anatolië. In authentieke 
kostuums showde Paloina de veelzij-
digheid van folkloristische dans en 

cultuur van Europa. Het werd een 
waar hoogtepunt in dit feestjaar voor 
beide verenigingen. Igram sluit het 
feestjaar af met een jubileumbal op 
zaterdag 23 april. Traditioneel wordt 
een dergelijk bal in het voorjaar niet 
alleen bezocht door de eigen leden, 
maar ook door andere liefhebbers 
van internationale dans. Balorkest 
Mista zorgt voor de begeleiding en 
de dansleiding is in handen van de 
vier eigen dansleiders van Igram: 
Harold Kempe, Vlasta Bakker, Mariëtte 
van Gelder en Kelly Hinfelaar. Het bal 
zal plaatsvinden in de theaterzaal van 
cultureel centrum Geesterhage.

Igram viert vijftigjarig bestaan
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AGENDA
WOENSDAG 20 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 
staan de jaren 20 van de vorige 
eeuw in Parijs: Erik Satie, de Groupe 
des Six en Igor Stravinski. Toegangs-
prijs: 8 euro. Aanmelden via www.
bknw.nl/agenda.

Optreden zanger-gitarist Peter 
Dekker om 14.00 uur (inloop vanaf 
13.30 uur) in Heeren van Limmen 
aan de Dusseldorperweg 103 in 
Limmen. Dit optreden is bestemd 
voor gasten van de Zonnebloem. 
Voor info en vervoer bel met Ria 
Hooijboer (072 5052235). Foto: 
aangeleverd

Soepcafé door Transitie Castricum 
om 14.30 uur in de Tuin van Kapi-
tein Rommel aan de Stationsweg 
(nabij nummer 3, schuin tegenover 
het NS-station) in Castricum. Foto: 
aangeleverd

DONDERDAG 21 APRIL
Plantenmarkt van 09.30 tot 15.30 

uur in het Clusius College aan de 
Oranjelaan 2a in Castricum. 
Opbrengst voor VUmc-onderzoek 
naar kinderkanker. Zelf dozen of 
kratjes meebrengen om de planten 
in te vervoeren.

VRIJDAG 22 APRIL
Open Limmen Tafeltenniskampi-
oenschappen voor jeugd (8 tot en 
met 17) van 18.00 tot 20.00 uur in 
de sporthal aan de Hogeweg 61 in 
Limmen. Inschrijven via www.tafel-
tennislimmen.nl of ter plaatse. Tafel-
tennisbatjes kunnen de deelnemers 
eventueel ter plaatse lenen. Neem 
wel sportkleding en sportschoenen 
mee.

Lezing ‘Actievoeren of uitsterven’ 
over de klimaatcrisis door natuur-
kundige Geert Kapteijns op uitnodi-
ging van Extinction Rebellion om 
20.00 uur in de Maranathakerk aan 
de Prins Hendrikstraat 1 in 
Castricum. Toegang gratis.

New Masters on Tour om 20.00 uur 
(inloop 19.40 uur) in de dorpsperk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum met 
stukken van Robert Schumann, 
César Franck, Enrico Granados, 
Charles Yves en Franz Liszt. Kaarten 
à 19 euro via www.ihms.nl en aan 
de deur (geen pin aanwezig).

Voorstelling ‘Jongens waren we’ 
door Jeroen en Martijn van Arkel 
om 20.30 uur in theater Konings-
duyn aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Info via https://geester-

hage.nl/theater-koningsduyn. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 23 APRIL
Nationale bijentelling. Doe mee in 
eigen tuin of op het balkon. Info en 
aanmelden via www.nationale-
bijentelling.nl.

Workshop (sleutel)hangers van 
�moklei maken door werkgroep 
Creatief AAS van 10.30 tot 12.00 uur 
in de foyer van cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro inclusief ko�e/thee. 
Info via e-mail creatiefaas@gmail.
com of bel: 06 53470601. Foto: 
aangeleverd

Doorlopende workshop Bloem-
bommen maken van 13.00 tot 16.00 
uur in bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castricum. 
Deelname op basis van een vrijwil-
lige bijdrage. Reserveren niet 
mogelijk, maximaal dertig deelne-
mers tegelijk.

Optreden Vokaal Kabaal onder 
leiding van Rolien Eikelenboom om 
14.00 uur bij restaurant Johanna’s 
Hof aan de Johannisweg 3 in 
Castricum. Bij regen gaat het 
optreden niet door. Info via www.
vokaalkabaal.nl. (Foto: aangeleverd)

Bokkentocht van 14.00 tot 24.00 uur 
in Limmen en Heiloo. Deelnemende 
bedrijven: Café Blondes, Brouwerij 
Dampegheest, EetBarLekker, 
Heeren van Limmen, Grand Café 

Herberg Jan, Proe�okaal Hop, Bras-
serie Veldt, Sportcafé Het Venne-
water, Café De Wit en IJssalon Di 
Fiorentina. Stempelkaarten à 3 euro 
voor bijpassend hapje op elke 
locatie.

Jubileumbal van internationale 
dansvereniging Igram van 20.00 tot 
23.00 uur (inloop 19.30 uur) in 
cultureel centrum Geesterhage aan 
de Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Kaarten à 18 euro (15 euro voor 
leden) aan de zaal verkrijgbaar. 
Pinnen niet mogelijk.

ZONDAG 24 APRIL
Nationale bijentelling. Doe mee in 
eigen tuin of op het balkon. Info en 
aanmelden via www.nationale-
bijentelling.nl.

Optreden koor September Blues om 
14.00 uur en om 14.45 uur in de 
protestantse kerk aan de Zuidker-
kenlaan 23 in Limmen met soul, 
blues en meer. Begeleiding door 
Judith Wognum op piano, Bert 
A�nk op basgitaar en Marc Honing 
op drums. Toegang gratis.

Optreden Blue Coat om 15.00 uur 
op in Jazz Session Club Vredeburg 
aan de Dusseldorperweg 64 in 
Limmen. Toegang: gratis. Info via 
Fred Timmer (072 5053414 / 
timmerlimmen@kpnmail.nl). Foto: 
aangeleverd

Programma ‘Van Mexico tot de 
Medina’ door muziekgroep 

Balkenlab om 15.00 uur in theater 
Koningsduyn aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Kaarten à 
18,50 euro (CJP en 65+ 16,50 euro 
en kinderen 9,50 euro) via www.
toonbeeld.tv en www.geesterhage.
nl. Foto: aangeleverd

DINSDAG 26 APRIL
Castricum kookt werelds om 18.30 
uur (inloop vanaf 18.00 uur) bij 
Welzijn Castricum aan de Dorps-
straat 30 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro, aanmelden uiterlijk 
vrijdag via info@welzijncastricum.nl 
onder vermelding Castricum Kookt!.

WOENSDAG 27 APRIL
Koningsdag met aubade vanaf de 
toren van de dorpskerk in Castricum 
door Emergo om 09.00 uur, verder 
onder meer vrijmarkt in Bakkum 
(06.00 - 16.00 uur aan Bakkummer-
straat, Van Oldenbarneveldweg en 
Van der Mijleweg) en Oranjefeest 
van 09.00 tot 18.00 uur aan de Vuur-
baak in Limmen met feesttent, live 
muziek, vrijmarkt, lunch in het park 
en springkussen.

EXPOSITIES
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).

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.

Limmen - Als eerbetoon aan de opening van de Hortus Bulborum aan de 
Zuidkerkenlaan en als herinnering aan de komende Bloemendagen, komende 
zaterdag, heeft de Corneliuskerk weer een fraai bloemenboeket bij de voor-
deur. Maar de uiting is anders dan voorgaande edities. Deze keer hangt de 
blauw-gele vlag van Oekraïne �er in top pal naast de kerk. Als gedachte naast 
al dat kleurrijke schoons in Limmen voor de gitzwarte werkelijkheid elders in 
Europa. Tekst en foto: Bert Westendorp

Nuances tonen de zorgen

Het Samen2-project van Welzijn 
Castricum is op zoek naar maatjes/
vrijwilligers. Als maatje ondersteun je 
volwassen inwoners met een klein 
netwerk die weer mee willen doen in 
de maatschappij. Twee keer per 
maand spreken zij met elkaar af. 
Bezoekjes variëren van een wande-
ling, ko�e thuis, een goed gesprek 
tot een gezamenlijke activiteit. Zo 
hebben de deelnemers weer iets om 
naar uit te kijken. Daarnaast gaat de 
vrijwilliger samen met de deelnemer 
aan de slag om grip te krijgen op het 
sociale netwerk. Ze onderzoeken op 
welke wijze dit sociale netwerk 
versterkt dan wel uitgebreid kan 
worden.
Veel ouderen ervaren gevoelens van 
eenzaamheid. Oorzaken kunnen zijn 
het verlies van een partner, een chro-
nische ziekte, een lichamelijke beper-

king of het wegvallen van het eigen 
sociaal netwerk. Ook de mogelijk-
heden om te gaan met moeilijke situ-
aties en het aanpassen aan ouder-
domsachteruitgang kunnen ervoor 
zorgen dat mensen zich alleen voelen. 
Vaak is het dan ook zo dat men het 
moeilijk vindt om nieuwe sociale 

contacten aan te gaan. Binnen het 
project Samen2zijn vrijwillige coördi-
natoren werkzaam. Zij houden gedu-
rende het jaar contact met de vrijwil-
liger en de aanvrager. Men zoekt vrij-
willigers die betrouwbaar zijn, goed 
kunnen luisteren en kunnen stimu-
leren en motiveren. Men dient bereid 
te zijn een verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) aan te vragen op 
kosten van Welzijn Castricum. Bel 
0251 656562 of kijk op www.welzijn-
castricum.nl voor meer informatie.

Castricum - Samen2 is een project van Welzijn Castricum waarbij men 
eenzaamheid niet als een privéprobleem ziet, maar als een maatschap-
pelijk probleem. De maatschappij verandert. Sociale netwerken worden 
steeds belangrijker. Niet iedereen kan in deze ontwikkeling mee en zo 
ontstaat een nieuwe kwetsbaarheid. Dit vraagt om actie van alle burgers.

Samen2 is op zoek naar maatjes

Als maatje kun je iemand uit een sociaal isolement halen. Foto: aangeleverd



DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

WELKE WARMTEPOMP PAST BIJ UW WONING?
DOE DE VAILLANT WARMTEPOMP TEST!
https://www.vaillant.nl/consument/#slide11

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

WELKE WARMTEPOMP PAST BIJ UW WONING?
DOE DE VAILLANT WARMTEPOMP TEST!
https://www.vaillant.nl/consument/#slide11

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

www.wereldwinkelcastricum.nl

Tot moederdag
20% korting op 

alle vazen

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl

of scan de QR-code.
Kijk hoe jij je hart kunt laten spreken 
voor vluchtelingen! 

Nooit te oud voor vakantie! www.allegoedsvakanties.nl

VAKANTIES VOOR OUDEREN

2
0
2
2NOOIT TE OUD VOOR VAKANTIE!

Vakanties met zorg en aandacht Eropuit in eigen land Kom alleen of samen genieten

Vraag kosteloos
onze brochure aan:
0318 - 48 51 83  

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl

of scan de QR-code.
Kijk hoe jij je hart kunt laten spreken 
voor vluchtelingen! 

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl

of scan de QR-code.
Kijk hoe jij je hart kunt laten spreken 
voor vluchtelingen! 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. hoofdstad van Thailand; 7. roomsoes met
chocolade; 12. koordans; 13. stadion van Ajax; 14. ambacht;
15. getijde; 17. Graafschap in Engeland; 19. uiting van gene-
genheid; 21. kippenproduct; 22. recht stuk vaarwater; 24. van
woning veranderen; 27. kippenloop; 28. openbaar vervoer-
middel; 30. paleis in Apeldoorn; 31. naaldboom; 32. geldstuk;
33. vochtmaat van vier ankers; 35. deel van bestek; 37. stre-
ling; 38. voorjaarsbloem; 41. aanwijzend voornaamwoord;
42. Duitse componist; 44. schor; 46. plaats in Zwitserland; 47.
roklengte; 48. plaats in Noord-Holland; 49. azijn; 50. Europe-
aan; 52. Indo-Germaan; 54. gevangenbewaarder; 56. snij-
werktuig; 58. dolfijnachtige vis; 61. muisarm (afk.); 62. man-
nelijk huisdier; 64. kever; 65. rugaandoening; 67. cilinder; 68.
vlug en snel; 70. rijstgerecht; 72. duivenhok; 73. bezit van
een boer; 76. oude lap; 77. aluminium (scheik. afk.); 78.
wasem; 79. tandaanslag; 81. den lezer heil (Lat. afk.); 82.
roeipen aan een boot; 83. verdieping; 84. hoogste dakrand;
86. katholiek sacrament; 87. borstel met een lange stok.

Verticaal 1. fust; 2. nummer (afk.); 3. mafkees; 4. plaats in
Oekraïne; 5. takelwerktuig (windel); 6. land in Zuid-Amerika;
7. gelukkig toeval; 8. deel van fornuis; 9. god van de zee; 10.
kosten koper (afk.); 11. afdrukmachine; 16. drankbuffet; 18.
troefkaart; 20. onnozel persoon; 21. lidwoord; 23. vismand;
25. hoofddeksel; 26. plan of ingeving; 27. gesneden hengst;
29. treinbestuurder; 32. microgolfoven; 34. Chinese vermicel-
li; 36. vlechtmateriaal (rotan); 37. bloeiwijze; 39. rechtskundi-
ge term; 40. meneer (Spaans); 42. plaats in Oostenrijk; 43.
dopheide; 45. plaaggeest; 46. dierenmond; 51. uitroep van
schrik; 53. lang en smal stuk hout; 54. puddingpoeder; 55.
zeer jeugdig; 56. sappig; 57. bloedwater; 59. eeltachtige
huiduitwas; 60. paardentoom; 62. bolvormig dak; 63. spreek-
zanger; 66. medicijn; 67. vertragingstoestel; 69. schil (vel);
71. muzieknoot; 73. nagemaakt; 74. schoolvak; 75. uitge-
strekt; 78. flesafsluiting; 80. vrouwelijk rund; 82. muzieknoot;
85. koninklijk besluit (afk.).

Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)
Damesmode van maat 36 t/m 48

WIN EEN CADEAUBON 
VAN LABEL WHITE 

T.W.V. € 20,00

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon van Label White t.w.v. € 20,00! 
Mail de oplossing voor maandag 28 april naar puzzel@castricummer.nl
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Nadat vorig jaar twee leerlingen een 
prijs wonnen met hun ontwerp voor 
een telsysteem van klanten in 
winkels waren de verwachtingen 
hoog gespannen. Roan van Brussel 
(vwo5) en Thomas Dekker (havo5) 

hebben met een Raspberry Pi een 
systeem gemaakt dat met behulp 
van een GPS-systeem het plaatse-
lijke weerbericht kan ophalen. Aan 
de hand van het weerbericht kan 
deze kleine computer dan zelf 

beslissen of er water aan planten 
gegeven moet worden. Een 
vochtsensor in de aarde ervoor dat 
planten niet teveel water krijgen. 
Hierdoor wordt zuinig met water 
omgegaan, terwijl planten een opti-
male hoeveelheid vocht krijgen.

De twee leerlingen hebben deze 
toepassing ontworpen in het kader 
van het thema duurzaamheid. Voor 
een deskundige jury moesten ze 
een pitch van drie minuten 
verzorgen, vragen beantwoorden en 
een demonstratie geven. In de ogen 
van docent informatica Jack Tempel 
was er een goede kans op een prijs, 
maar helaas mocht het niet zo zijn. 
Met water als thema waren er meer-
dere concurrenten en moesten de 
leerlingen het doen met een 
eervolle vermelding. Ondanks dat 
waren de leerlingen erg blij dat ze 
naar de �nale mochten in de Rijtui-
genloods in Amersfoort waar op 
deze dag een feestelijk programma 
voor de leerlingen was.

Castricum - Het is wederom twee leerlingen van het Jac. P. Thijsse College 
(JPT) gelukt door te gaan naar de �nale van de Raspberry Pi-competitie. 
Dit is een wedstrijd die jaarlijks door PA Consulting georganiseerd wordt. 
Dit jaar was er een recordaantal inschrijvingen van 95 teams. In de �nale 
waren 15 teams uitgenodigd.

JPT-leerlingen wederom naar 
landelijke Raspberry Pi-finale

Thomas (links) en Roan met het door hen bedachte systeem om planten alleen te 
beregenen bij droogte. Foto: aangeleverd

Castricum - Op 13 april vierde de 
Zonnebloem afdeling Castricum/
Bakkum haar veertigjarig jubileum 
met een bus- en boottocht. Om 09.00 
uur vertrokken twee bussen vanaf de 
Brink richting Leiderdorp, waar de 
boot al lag te wachten. Een vaartocht 
via de Oude Rijn over de Kager-
plassen en het Braassemermeer 
stond op het programma. Iedereen 
werd verwend met ko�e en heerlijk 
appelgebak en later werd een uitge-

breide lunch geserveerd. De sfeer 
was heel gezellig en de kapitein 
vertelde onderweg veel over de 
omgeving. Na drie uur was het gezel-
schap weer terug in Leiderdorp. De 
bus reed vervolgens met de gasten 
richting Noordwijk, Hillegom en Lisse, 
zodat men kon genieten van de kleu-
rige bollenvelden. Voldaan keerde de 
groep rond 17.00 uur weer terug in 
Castricum. Alle gasten en vrijwilligers 
genoten van deze mooie dag.

Jubileum Zonnebloem
Met een bus- en boottocht vierde men het veertigjarig bestaan. Foto’s: aangeleverd
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Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden t/m 2 mei 2022. * Niet alle winkels zijn op zondag geopend

INBOUW OVEN | BCS455020M

• Ovenruimte: 71 liter • Vlekvrij roestvrij staal design 
• Temperatuurbereik: 50°C - 275°C • PlusSteam: voeg 
stoom toe voor knapperige resultaten

STOFZUIGER | VX82-1-2CR

• 12 meter actieradius • SmartMode-technologie: 
automatische zuigkrachtregeling voor harde 
vloeren of tapijt • Stilste stofzuiger van Nederland

WASMACHINE | L6FBERLIN+ PROSENSE

• 9 kg vulgewicht en 1400 toeren 
• ProSense: weegt het wasgoed en past het 
programma automatisch aan 
• Anti-allergieprogramma: voor een 
hygiënische reiniging • Energieklasse A

Expert staat voor je klaar 
in de winkel én op Expert.nl

Met persoonlijk advies, snelle bezorging en vakkundige installatie.
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Door Willem Koot

Even daarna een lob van Jacco de 
jong die vlak over het kruis ging. Ook 
Kalu van der Steen kreeg een mooie 
kans vlak voor de rust. Zijn schot 
ging ook over. Dezelfde Kalu kreeg in 
de 37e minuut zijn tweede gele 
kaart, hetgeen Limmen op tien man 
zette. In de laatste minuut van de 
eerste helft had Jacco de 2-0 op de 

slof echter hij vond het zijnet.
Vier minuten in de tweede helft 
kwam Limmen verdiend op 2-0. Uit 
een voorzet van Jacco miste Miet-
tinen nog, maar Jaap Menick ontfut-
selde de bal en schoot loeihard 
binnen. Nog geen vijf minuten later 
soleerde Jacco de Jong langs de 
trage verdediging. Zijn voorzet werd 
door Miettinen binnen gelopen. De 
4-0 werd door Jacco zelf over de 

keeper gelobd. De 5-0 van Miettinen 
kwam uit een mooie voorzet van 
junior Mees Duinmeijer.

Trainer Luyckx wisselde zijn laatste 
drie spelers. Nog vóór iedereen inge-
speeld was, maakte routinier 
Hofkamp de 5-1. In de laatste minuut 
kreeg invaller Fluri nog een kans, 
maar zijn schot ging naast. Blije 
gezichten bij Limmen die zeker niet 
hadden verwacht dat het zo gemak-
kelijk zou gaan. Pluim voor iedereen 
die daaraan heeft meegeholpen. 
Volgende week de topper tegen 
Hercules. We zullen zien of we die 
ook nog pijn kunnen doen.

Limmen - In de wedstrijd van voetbalvereniging Limmen tegen Koedijk 
was het eerste kwartier duidelijk voor Limmen. Het team speelde agres-
sief en er kwamen goede mogelijkheden. Uit een corner werd het 1-0 
voor Limmen. Captain Sem Winter schoot de bal ineens in het doel en liet 
de keeper kansloos.

Limmen wint van Koedijk
Miettinen scoort het vijfde doelpunt. Foto: G. Tuyn.

Limmen - Vrijdag 22 april zal het jaar-
lijkse kennismakingstoernooi ‘Open 
Limmen Tafeltenniskampioen-
schappen’ voor de jeugd uit Limmen, 
Castricum en omstreken plaatsvinden. 
Iedereen van 8 tot en met 17 jaar is 
welkom om van 18.00 tot 20.00 uur 
kennis te maken met tafeltennis. 
Plaats van handeling is de sporthal 
aan de Hogeweg 61. Ervaring is niet 

vereist en deelnemers kunnen indien 
gewenst een tafeltennisbatje lenen. 
Het is handig als je sportkleding en 
sportschoenen meeneemt. Inschrij-
ving kan via de website www.tafelten-
nislimmen.nl en ter plaatse. De deel-
nemers mogen diverse partijen spelen 
tegen leeftijdsgenoten en maken 
hierbij in verschillende leeftijdscate-
gorieën kans op mooie bekers.

Tafeltennisvereniging Limmen 
houdt kennismakingstoernooi

Verlate donateursavond 
Oud-Castricum vanwege corona

Het programma bestaat uit een 
lezing van twee keer drie kwartier 
door Bob Latten en John Grooteman, 
de auteurs van het boek ‘Invasie 
1799, Onheil over Noord-Holland’. 
Daarin staat beschreven wat in de 
stormachtige late zomer en natte 
herfst van het jaar 1799 gebeurde in 
een periode met maar liefst vijf 
volwassen veldslagen, talloze doden 
en gewonden, vermisten en krijgsge-
vangenen naast een geheel 
verdwaasde bevolking. De verhalen 

geven soldaten een stem en een 
gezicht, tekenen uit hun eigen mond 
de ellende en die van de inwoners 
op, schilderen de verwoesting van 
dijken, bruggen en wegen en 
beschrijven de erfenis die de bevol-
king van tal van dorpen aan de 
bedelstaf zou brengen. De tweede 
druk van dit boek is terplekke te 
koop voor 25 euro. De avond begint 
om 20.00 uur. Er zijn circa 175 
plaatsen beschikbaar, dus kom op 
tijd!

Castricum - Oud-Castricum organiseert op 28 april de donateursavond in 
het Supreme College (voormalige Maranathakerk) aan de Koning Willem-
straat. In het najaar van 2021 kon deze bijeenkomst geen doorgang 
vinden vanwege de coronamaatregelen. Het verschil met voorgaande 
jaren is echter dat de avond ook voor niet-donateurs gratis toegankelijk 
is.

Limmen - Op zondag 24 april treedt 
de groep Blue Coat om 15.00 uur op 
in Vredeburg. Deze groep heeft vele 
jazz standards op het repertoire 
staan. Verder speelt Blue Coat ook 
Latin en blues. Kenmerkend voor het 
geluid is de open sound. Dit geluid 
geeft veel mogelijkheden tot dyna-
miek en improvisaties. Dat komt 

vooral in de intieme jazzballads goed 
tot zijn recht. De ballads worden 
afgewisseld met Latin en ook het 
meer swingende werk schuwt de 
groep uiteraard niet. Speelvreugde 
staat hoog in het vaandel en dat 
werkt aanstekelijk bij het publiek. 
Blue Coat bestaat uit Aaltsje Hoekstra 
(zang), Hans Beljon (drums), Klaas 

Doedens (basgitaar/contrabas), Jaap 
Hartog (gitaar), Gabriel Reus 
(tenorsax) en Tjeerd Andringa 
(gitaar). 

De toegang is vrij. Neem voor nadere 
inlichtingen contact op met Fred 
Timmer (072 5053414 / timmer-
limmen@kpnmail.nl).

Band Blue Coat bij Club Vredeburg
Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl



Angela Boorsma onderzoekt samen met jou hoe je 
jouw verlies een plek kunt geven. 
Foto: aangeleverd

Moederschap en het 
gemis van een ouder 
om op terug te vallen? 
Afgelopen 4 april hee�  
Angela Boorsma rouw 
& verlies coaching haar 
deuren geopend om 
ondersteuning te bieden 
bij onder meer deze 
vorm van rouw.

Als moeder van drie 
kinderen hee�  Angela 
in deze kwetsbare peri-
ode zelf mogen erva-
ren hoe deze onbegre-
pen rouw tijdens haar 
zwangerschap aanwezig 
was en zij niet die steun 
hee�  mogen erva-
ren die voor velen als 
vanzelfsprekend aanwe-
zig wordt gezien. De 
behoe� e aan een groot 
stuk erkenning en een 
luisterend oor voor het 
dragen van dit verdriet 
was voor haar een ware 
zoektocht, maar tevens 
de drijfveer om hierin 
zelf ondersteuning te 
bieden. Angela biedt 
ondersteuning tijdens 
deze vorm van verlies 
en biedt deze doelgroep, 
die vaak onderbelicht is 
gebleven, graag ruimte 
voor het delen van deze 
pijn.

Na het volgen van een 
opleiding counse-
ling bij depressie, rouw 
en verlies en de oplei-
ding familieopstellin-
gen, wordt er tijdens de 
counseling niet alleen 
gekeken naar het verdriet maar hee�  het ook een contextuele benadering. 
Context gee�  de verbondenheid binnen relaties weer die ieder mens hee�  met 
belangrijke mensen om zich heen. Vanuit deze benadering kan er snel inzicht 
verkregen worden over de relatie zelf en de bijhorende emotie en ervaringen.

Kijk op https://angelaboorsma-rouwcoaching.nl voor meer informatie.

“Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die zoveel gaf om te herinneren” 

Gehoord willen worden is een
menselijke behoefte, hieraan geef

ik graag gehoor. 

www.angelaboorsma-rouwcoaching.nl
info@angelaboorsma-rouwcoaching.nl

Steun bij onderbelichte 
vormen van rouw

AristoZorg levert wijkgerichte thuiszorg. Wil jij deel uitmaken 

van dit enthousiaste en professionele team? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! Wij zoeken een collega die zelfstandig 

en cliëntgericht werkt en het ook leuk vindt om deel uit te 

maken van een team. Spreekt jou dit aan?

Bij AristoZorg kent iedereen elkaar en kun je meedenken en 

bouwen aan onze organisatie. Wil je met ons kennismaken? 

Neem dan contact op met Sandra Hessels: 06-82045120

Voor ons werkgebied Bergen, Castricum en 
Heiloo zoeken wij meerdere verpleegkundigen 
en verzorgenden.

 info@aristozorg.nl    www.aristozorg.nl

Heb jij oog
voor onze zorg?

Fysiotherapie
Manueeltherapie
MSU echografie
Shockwave therapie

Complementaire zorg
Natuur geneeswijze 
Craniosacraal therapie 

Een duidelijke diagnose door echo,- en 
functieonderzoek. Dit geeft inzicht in 
oorzaak, gevolg en oplossing van uw 
lichamelijke klachten aan spieren, pezen en 
gewrichten. Kijk voor meer informatie

www.echo-adfysio.nl
Kennemerstraatweg 464  1851 NG

gerbrand@echo-adfysio.nl    
tel 06 53106162

E. v.d. craats (tandarts)
H.M. van den Kommer (mondhygiëniste)
(Big- geregistreerd)

Mondzorg Uitgeest
Vrijburglaan 59, Uitgeest

T 0251 31 66 45 
m 06 511 783 84

www.mondzorguitgeest.nl
e-mail: info@mondzorguitgeest.nl

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK - DAGELIJKS BEREIKBAAR - MA. T/M VRIJ VAN 8.15 - 18.00 UUR

mondhygiëniste H.M. v.d. kommer is ook al geruime tijd 
werkzaam in Akersloot. 
Adres: Simon Pauwelslaan 1, 1921 AX Akersloot.

De mondhygiëniste is nu ook toegankelijk zonder verwijsbrief.

gecertificeerd KRM geregistreerd mondhygiëniste 
aangesloten bij de nvm ( Nederlandse vereniging 
van mondhygiëniste) H.m v.d kommer 
mondhygiëniste bachelor of health

De tandarts en de 

mondhygiëniste zorgen 

er samen met u 

voor dat uw gebit mooi, 

gezond en in optimale 

conditie blijft.
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Al 6 jaar de succesformule
voor afslanken 

Door heel Nederland zijn er Easyslim.nu studio’s die behan-
delingen bieden op het gebied van afslanken. In elk van 
deze vestigingen werken gepassioneerde studiohouders.

‘Veel mensen zijn jaren met hun gewicht bezig. Dan weer zoveel 
kilo eraf die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet 
of shake of ze hebben het geprobeerd, maar structureel succes 
brengt het vaak niet. Dan biedt het apparaat de uitkomst.
Vaak na 1 behandeling ben je al zichtbaar slanker en gedurende 
de reeks behandelingen vliegen de kilo’s eraf. Naast de behandelingen 
met ons apparaat, geven we ook voedingsadviezen. Het concept slaat enorm
aan. Het bedrijf is een franchise negnigitsev54nadreemsleddimnitemelumrof
door het land.’

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles 
gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.

Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-e�ect’. ‘Dit komt door-
dat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust, stijgt. 
Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke wijze het 
lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon, geeft zeer 
snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we de mensen 
maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun leven door-
werkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier.
En juist dat is het succes, al 6 jaar lang.’

Je bent van harte welkom
Simpel, Snel, Slank!

WEG MET DIE KILO’S!
Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes

6 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen

6) ...en bovenal lekker & ontspannend

na 10 x na 10 x

Jouw Easyslim.nu vestiging

Kennismakingsaanbieding

na 10 x

Intake incl. behandeling 
van € 69,- voor slechts € 39,-

Geldig t/m 18 juli 2021

Easyslim.nu Limmen
06 858 526 03 • limmen@easyslim.nu

of boek online op www.easyslim.nu
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Met ‘De grootste bankoverval aller ti jden’ heeft  Frank Krake weer 
een ijzersterk verhaal. Want hoe kon er ti jdens de 2e wereldoorlog 
zoveel geld in omloop zijn, hoe kon men dat stelen en hoe konden 
de jonge verzetsstrijders het ook behouden? De Duitsers waren 
woedend en de jacht was geopend. De toegang tot deze lezing is 
grati s en de Boekproeverij is vanaf 19.30u open.

Over Frank Krake
Frank Krake studeerde Marketi ng Strategy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie 
begon hij zijn carrière als inkoper bij Wehkamp. In 1994 werd hij commercieel directeur bij 
Unimeta BV. Een producent van tuinmeubilair met 300 FTE’s en een fabriek zo groot als drie 
voetbalvelden aan de rand van het centrum van Enschede. Als Unimeta in 2005 failliet gaat, zit 
hij zonder werk of uitkering thuis. Krake start een bedrijf in tuinmeubelen, Bukatchi, dat hij in 
zeven jaar uitbouwt naar een mini-multi nati onal en in 2012 verkoopt.
Hij publiceerde in de Verenigde Staten en schreef de autobiografi e De rampondernemer (2013) 
en Menthol (2016) over de eerste zwarte man buiten de randstad. Menthol leerde de Nederlan-
ders tandenpoetsen. Het boek werd aangeprezen door het boekenpanel in DWDD. Hij vervolg-
de zijn schrijversloopbaan met Rood Bloed (2017), een boek over 12 jaar voorzitt erschap van 
Joop Munsterman bij FC Twente. Een jaar later publiceerde hij de bestseller De laatste Getuige 
(2018). Het indrukwekkende verhaal over Wim Aloserij, die drie concentrati ekampen en een 
grote scheepsramp overleefde. Voor dit boek werd Krake genomineerd voor de NS Publieksprijs 
2018 en won hij de Hebban Award voor het beste leesclubboek van 2018. Zijn meest recente 
boek luistert naar de ti tel Hannelore. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van een 
meisje dat 15 jaar lang in een sekte zat. Het boek stond acht weken lang in de bestsellerlijst.

‘De grootste bankoverval aller ti jden’
Nederland zucht al vier jaar onder de Duitse bezetti  ng, als een groep vastberaden verzetsvrien-
den de wapens opneemt. De ti jd van onzichtbaar en klein verzet is voorbij. Ze deinzen nergens 
voor terug, plegen overvallen, blazen spoorlijnen op en bevrijden twee maten uit het Huis van 
Bewaring. Hun leider is Derk Smoes, een ondergedoken bankmedewerker en gezocht door de 
nazi’s. Na de hete verzetszomer van 1944 krijgt hij een gouden ti p. In de kluizen van twee ban-
ken in het oosten van het land ligt meer dan 200 miljoen gulden. Cash.

Een plan wordt gesmeed. Door de spoorwegstaking 
is voor de hulp aan onderduikers dringend geld 
nodig. Veel geld. Na toestemming uit Londen slaan 
ze toe. De kisten vol buitgemaakte bankbiljett en 
verdwijnen veilig in een hooiberg. Zelfs Churchill 
wordt op de hoogte gebracht van wat de grootste 
bankoverval ter wereld blijkt te zijn. De euforie is 
groot, maar niet overal. De Duitsers zijn beschaamd 
en woedend tegelijk. Ze zett en alles op alles om het 
geld terug te krijgen en de daders te pakken. Een 
beruchte oud-Gestapo offi  cier van de Sicherheits-
dienst krijgt de leiding over het onderzoek.

Frank Krake bij LAAN op 
zaterdag 23 april om 20.00u

Een plan wordt gesmeed. Door de spoorwegstaking 
is voor de hulp aan onderduikers dringend geld 
nodig. Veel geld. Na toestemming uit Londen slaan 
ze toe. De kisten vol buitgemaakte bankbiljett en 
verdwijnen veilig in een hooiberg. Zelfs Churchill 
wordt op de hoogte gebracht van wat de grootste 
bankoverval ter wereld blijkt te zijn. De euforie is 
groot, maar niet overal. De Duitsers zijn beschaamd 
en woedend tegelijk. Ze zett en alles op alles om het 
geld terug te krijgen en de daders te pakken. Een 
beruchte oud-Gestapo offi  cier van de Sicherheits-
dienst krijgt de leiding over het onderzoek.

Verkopen zonder makelaar?
Laat uw overeenkomst opstellen door HJ Notariaat!

Koningin Wilhelminalaan 15 1901 DM Castricum Telefoon: (0251) 659 108
E-mail: post@hjnotariaat.nl Website: www.hjnotariaat.nl

Rust en zekerheid voor koper en verkoper.
Combineer de koopovereenkomst met de leveringsakte en eventueel een
hypotheekakte.
U kunt bij HJ Notariaat de koopovereenkomst laten registreren bij het Kadaster.
Toegang tot een sterk team met veel expertise en actuele juridische kennis in
onroerend goed.

KOOPOVEREENKOMST
DOOR DE NOTARIS

M A A K  VA N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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