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Limmen - De 68ste editie van de Bloemendagen zit er bijna weer op. Morgen (Koningsdag) zijn de mozaïeken voor het 
laatst te bewonderen. Veel enthousiaste deelnemers, prachtige mozaïekstukken, mooi weer en veel publiek zorgden 
ervoor dat het een succesvolle editie werd. De winnaar van de zilveren tulp was dezelfde als die van de laatste keer. 
Prikploeg ‘Mag van Annie’ wist ook nu weer de meeste punten van de jury te krijgen met het mozaïekstuk ‘Moet van 
Loek’. Het is een prachtig samengesteld kunstwerk waarin het minder goede nieuws over de afgelopen twee jaar op 
creatieve wijze in beeld wordt gebracht. De naam ‘Moet van Loek’ duidt erop dat het recent overleden bestuurslid Loek 
Rijs erop stond dat de prikploeg, waarvan hij ook deel uitmaakte, door zou blijven gaan met prikken. Foto’s van de 
winnende mozaïeken en de bijbehorende namen van de prikploegen treft u elders in dit blad aan. Tekst en foto: Henk 
de Reus

Bloemendagen: Zilveren tulp 
opnieuw voor ‘Mag van Annie’

Door Hans Boot

Het was met name voor raadsvoor-
zitter Mans even wennen aan de 
veranderde samenstelling van de 
gemeenteraad en de nieuwe inde-
ling van de plaatsen achter de tafels. 
Een van de belangrijke agenda-
punten was de benoeming van de 
nieuwe commissieleden. Dat waren 
er in totaal 23, waarvan er twee die 
avond ontbraken. Omdat alle kandi-
daten voldeden aan de geloofs-
brieven, werden zij bij acclamatie 
benoemd en nam Mans bij de 
aanwezige leden de eed of belofte af. 
Daarna volgden de felicitaties en 
werden de gebruikelijke bloemen 
overhandigd.

Stemmingen
Vervolgens moest er schriftelijk 
worden gestemd over de persoon 
die de functie van plaatsvervangend 
raadsvoorzitter gaat innemen. Daar-
voor hadden vier raadsleden zich 
aangemeld. Na twee stemmingen 
kwam Harold Ebels (D66) als winnaar 
uit de bus. Hannie Lutke Schipholt 
(GroenLinks) werd gekozen als 

plaatsvervanger bij afwezigheid van 
Ebels. Ook het raadsspreekuur dient 
een voorzitter te hebben. Voor die 
functie behaalde Gerrit Krouwel 
(VVD) de meeste stemmen, terwijl 
Tim de Heer (De VrijeLijst) zijn plaats-
vervanger werd.

‘Gelukzoekers’
Na de pauze vergaderden de kers-
verse commissies over een viertal 
onderwerpen, waaronder de proble-
matiek rond de opvang van Oekra-
iense vluchtelingen. De daarbij beho-
rende stukken lieten zien dat dit 
oorlogsvraagstuk zeer gecompli-
ceerd is, zoals bleek uit de discussies 
in de commissie die door Harold 
Ebels werd voorgezeten. Maar liefst 
zeven brieven van het college of 
hogerhand waren bijgevoegd over 
punten als �nanciële stromen en de 
stand van zaken betre�ende de 
opvang. Het debat spitste zich onder 
anderen toe op de vraag waarom er 
onderscheid wordt gemaakt tussen 
vluchtelingen met en zonder Oekra-
iens paspoort. Er was ook kritiek op 
de brief van het college, waarin 
wordt gepleit voor meer voor-

waarden bij het realiseren van 
opvang, zodat die beperkt blijft tot 
vluchtelingen en niet wordt gebruikt 
voor ‘gelukzoekers’.

Draagvlak
De portefeuillehouder gaf aan het 
eind van de vergadering een uitge-
breide reactie en zei onder meer: ,,Ik 
ben blij met de vele vragen die zijn 
gesteld. Het duurt nog wel even 
voordat er regelingen en wetten zijn 
die overal in voorzien. Feit is dat we 
het als regio met het onderbrengen 
van 2500 vluchtelingen beter doen 
dan in andere regio’s. Er doen zich 
echter elke dag nieuwe dingen voor, 
dus het blijft schakelen. Voorop staat 
dat we iedereen, die uit Oekraïne 
vlucht, opvangen. We moeten wel 
onderscheid maken tussen opvang 
en huisvesting, want het laatste is 
een heel ander verhaal. Het knelpunt 
daarbij is dat de vijver in feite leeg is, 
gelet op het grote aantal woningzoe-
kenden. Laten we ons eerst richten 
op de crisisopvang en binnen een 
hal�aar zoeken naar betere oplos-
singen. Mijn advies is om daarmee 
aan de slag te gaan. Blijf daarnaast 
investeren in draagvlak. Ik zie in ieder 
geval goede initiatieven en gelukkig 
hebben we al heel veel mensen tijde-
lijk kunnen helpen.’’

Castricum - Na de installatie van de raadsleden op 30 maart vond vorige 
week donderdag de eerste vergadering plaats. Daarin werden de nieuwe 
commissieleden benoemd die direct daarna aan de slag konden.

Eerste vergadering nieuwe raad

Limmen - Een inwoner van Limmen 
is eind maart voor duizenden euro’s 
opgelicht via bankhelpdeskfraude. 
De man kreeg op 31 maart een e-mail 
die van Mijnoverheid.nl leek te zijn. In 
het bericht werd een belastingterug-
gave aangekondigd. De bewoner 
moest op een link klikken om de 
teruggave te regelen en deed dat 
ook. Vervolgens werd hij via de huis-
telefoon gebeld door een anoniem 
nummer. De beller deed zich voor als 
medewerker van de bank die zei dat 

er iets niet klopte met de bankreke-
ning. Om dat te kunnen oplossen 
moest het slachto�er een programma 
downloaden waardoor de ‘bankme-
dewerker’ kon meekijken op de 
computer van het slachto�er. De 
bewoner vertrouwde het niet en trok 
aan de bel. Bij de bank kreeg hij te 
horen dat er verdachte overboe-
kingen waren geconstateerd. De 
beller heeft duizenden euro’s van het 
slachto�er naar andere rekeningen 
overgemaakt.

Duizenden euro’s gestolen
via bankhelpdeskfraude

7,25

LEMON CAKE

ORANJE TOMPOUCEN
KONINGSDAG GEOPEND VANAF 8.30 UUR
 (GEESTERDUIN EN BURG. MOOIJSTRAAT)

2,75
PER STUK

12,50
5 STUKS

 (GEESTERDUIN EN BURG. MOOIJSTRAAT)

50

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ORANJESTAMPPOT MET 

2 KONINGSWORSTEN
SAMEN€ 8,99

TOMATENSOEP
PER POT  € 3,99

KIPPENBOUTEN BIO
25% KORTING

VLEESWARENTRIO 
GEBRADEN CASSELERRIB

GRILLWORSTSALADE
GEBRADEN GEHAKT

SAMEN € 5,99
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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 28 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 29 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 30 APRIL 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
en diaken Marcel de Haas met 
Inzinggroep.

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

ZONDAG 1 MEI 
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Jarek Kubacki
Te volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. J. Zwart.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, father Mathew met 
Gemengd Koor.

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

In de Oude Keuken op ‘Dijk en 
Duin’, Oude Parklaan 117, 
Castricum. 10.00 uur, ds. Ange-
lique Rijlaarsdam.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met kleinkoor. Voor-
ganger: Pastor M. Nagtegaal.

MAANDAG 2 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk , 19.00 uur, 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 3 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastor J. van der 
Linden, viering voor leden van 
de KBO.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Henk de Reus

Oprichting comité
Voorzitter John Heideman legt uit 
hoe het comité eind 2020 tot stand 
kwam. ,,Limmen en Akersloot 
hebben al jaren een eigen 
4/5-meicomité. Castricum had in 
het verleden ook een comité, maar 
dit hield op te bestaan. Sindsdien 
nam de gemeente het voortouw bij 
het jaarlijks organiseren van de 
herdenking op 4 mei en de festivi-
teiten op 5 mei. Dit deed zij in 
overleg met het veteranencomité 
en met Fanfare orkest Emergo. De 
gemeente deed dit uitstekend, maar 
het is natuurlijk mooier als dit soort 
initiatieven vanuit de burgerij wordt 
opgepakt. De gemeente kan hierbij 
een faciliterende rol vervullen.’’

Bijzondere herdenking
Heideman legt uit waarom er dit 
jaar een bijzondere herdenking 
plaatsvindt. ,,In 2020 bestonden er 
grootste plannen voor 4 en 5 mei, 
maar deze moesten helaas door 
corona worden afgeblazen. Wel 
kwam er een �lm over de oorlog in 
Castricum, Akersloot en Limmen tot 
stand en werd er een speciale �ets-
route in de drie dorpskernen 
uitgezet. Hier bleef het bij. We willen 
dit jaar enkele onderdelen van de 
plannen van toen opnemen in het 
programma. Zo vindt er op 4 mei ’s 
middags een speciale herdenking 
plaats bij de Dorpskerk. Hierbij zijn 
drie nabestaanden van een destijds 
omgekomen Britse militair uitgeno-
digd en zullen leden van scouting 

een speciale rol vervullen.”

Ook de herdenking ’s avonds krijgt 
een speciaal tintje. Heideman: 
,,Violist Sietse van Gorkom, die zijn 
jeugd in Castricum doorbracht, zal 
samen met fanfareorkest Emergo 
een muziekstuk uit Schindler’s List 
spelen. Het bijzondere hieraan is dat 
de viool waarop Sietse speelt in 
1837 in Wenen is gebouwd door 
Martin Stoss. Het instrument 
behoorde lange tijd toe aan de 
familie Weiss, beter bekend als de 
familie Mirando van het zigeuneror-
kest ‘Tata Mirando’. Tijdens de 
oorlog werden 245 Nederlandse 
Sinti en Roma vanuit Westerbork op 
de trein gezet naar Auschwitz. De 
viool ging mee en er werd in het 
vernietigingskamp op gespeeld. 
Slechts 31 Nederlandse Sinti en 
Roma keerden terug. Met hen kwam 
de viool van de familie Mirando 
terug. Aan de viool hangt dus een 
bijzonder verhaal.’’

Bevrijdingsdag
De ouderen worden op Bevrij-
dingsdag niet vergeten. Enkele 
dansparen van clubMariz bezoeken 
in de ochtend de twee zorgcentra. 
Hier zullen zij in een feestelijke 
entourage dansen op muziek uit de 
jaren 40-45. Om 12.30 uur speelt het 
dagorkest van Emergo muziek uit 
de jaren 40-45 op het horeca-
pleintje. Rond 13.00 uur ontsteekt 
de burgemeester het bevrijdings-
vuur. Hierna pakt het dagorkest de 
draad weer op en speelt tot 15.00 
uur. Vanaf 16.00 uur tot later in de 
avond speelt de Indo-rockband 
‘Rolling Dodge’ muziek uit de jaren 
50, 60 en 70. Het complete 
programma op 4 en 5 mei treft u 
aan op de gemeentepagina.

Castricum - Door corona kon de herdenking op 4 mei de afgelopen twee 
jaar slechts op sobere wijze plaatsvinden. Van festiviteiten op 5 mei was 
al helemaal geen sprake. Nu corona achter ons ligt en de draad weer kan 
worden opgepakt heeft het 4/5 mei Comité Castricum dit jaar een 
speciaal programma samengesteld.

Herdenking 4 mei en bevrijdings-
feest 5 mei krijgen speciaal tintje

Bij de oorlogsgraven van de Dorpskerk vindt op 4 mei ‘s middags een bijzondere herdenking plaats. Foto: Henk de Reus

Sietse van Gorkom speelt tijdens de herdenking bij het monument een stuk uit 
Schindler’s List. Foto: Jean Carlos Nunes Dos Anjos

www.

www.
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dinsdag 26 april 2022

Gemeentenieuws

Herdenking 4 mei: Vrijheid in verbondenheid
Op 4 mei herdenken wij alle Neder-
landse de militairen en burgers die 
stierven in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Hieronder leest u het 
programma van de herdenking in 
onze kernen. 

Onthulling plaquette, Limmen
11:00 uur: Onthulling ‘Plaquette van Het 
Schuilveld’ (tegenover Amberlint nr. 14),  
door burgemeester Mans.

Herdenking bij oorlogsgraven 
Dorpskerk, Castricum
16:00 uur: herdenking bij de oorlogsgraven 
bij de Dorpskerk: toespraak en kranslegging 
door burgemeester Mans, in aanwezigheid 
van nabestaanden van een van de gesneu-
velde Britse militairen.

Kerkdiensten en kransleggingen: 

Akersloot: 
18:50 uur: kerkdienst protestantse kerk 
Akersloot (Dielofslaantje), in aanwezigheid 
van wethouder Ron de Haan. 
19:45 uur: start stille tocht naar President 
Kennedylaan, via Raadshuisweg. 
19:50 uur: toespraak wethouder De Haan 
bij het Vredessymbool aan de President 

Kennedylaan: 
20:00 uur: 2 minuten stilte; daarna 
kranslegging.

Limmen:
18:30 uur: kerkdienst Corneliuskerk 
Limmen, in aanwezigheid van burgemeester 
Mans 
19:10 uur: start stille tocht naar het 
Oorlogsmonument in Park Noord-End, 
Castricum, via Kerkweg, Vuurbaak, Enterij, 
Rijksweg
19:40 uur: kranslegging en toespraken bij 
het Oorlogsmonument. Zie hieronder bij 
programma Castricum, vanaf 19:40 uur. 

Castricum: 
18:15 uur: kerkdienst Dorpskerk Castricum, 
in aanwezigheid van wethouder Binnendijk 
18:50 uur: start stille tocht naar het 
Oorlogsmonument in Park Noord-End, 
via Schoolstraat (Joods monument), Dorps-
straat, Pancratiuskerk, Smeetslaan, Gees-
terduinweg, A. Schweitzerlaan, H. Dunant-
singel, Zwanebloem, Weegbree, Walstro, 
Kemphaan, Pad van de Mensenrechten
19.40 uur: gedicht, toespraak burgemees-
ter, muziek Emergo
20.00 uur: 2 minuten stilte en kranslegging 
door burgemeester Mans
20:12 uur: violist Sietse van Gorkom speelt 
muziekstuk uit Schindler’s List

Viering Bevrijdingsdag, 5 mei
Hieronder leest u het offici le programma 
van de gemeente, in de kern Castricum. 
Daarnaast zijn er ook lokale festiviteiten 
die door comités en ondernemers worden 
georganiseerd; kijk voor activiteiten op 
www.voorliefhebbers.nl 

Vanaf 11.00 uur: historische legervoer-
tuigen op het horecaplein
12.30 uur: start live-muziek bij horecaplein 
door Emergo

12.57 uur: aankomst fakkel bevrijdingsvuur, 
gebracht door atleten van Atletiekvereni-
ging Castricum
13.00 uur: ontsteking bevrijdingsvuur 
13.05 uur: bevrijdingsspeech door 
burgemeester Mans
Tot 22.00 uur: live-muziek uit de jaren ’40 
’50 ’60 en ‘70

NK Tegelwippen met tegelophaalservice 
gemeente
Tegels eruit en groen erin! De 
gemeente Castricum doet ook mee 
aan het NK Tegelwippen. Tot 31 okto-
ber strijden 140 gemeenten in Neder-
land om de Gouden Tegel en Gouden 
Schep. Iedereen kan meedoen door 
tegels in de (gevel)tuin te vervangen 
door groen. Voor deze actie biedt de 
gemeente Castricum twee keer dit jaar 
een tegelophaalservice voor 15 adres-
sen binnen de gemeente. De eerste 
keer is op dinsdag 17 mei. Doet u ook 
mee?

Het NK Tegelwippen is, met het losbarsten 
van de lente, van start gegaan en loopt tot 
en met het eind van het ‘Vergeten Plantsei-
zoen’, zodat oktober nog optimaal benut 
wordt voor het vullen van die tuinen. Tij-
dens het NK Tegelwippen wordt gemeten 
hoeveel vierkante meter bestrating plaats 
heeft gemaakt voor groen. En daar kunnen 
ook inwoners een bijdrage aan leveren.

Tegels ophalen
Om het gemakkelijk te maken komt er in 
het voorjaar en het najaar een tegelop-
haalservice. De eerste staat gepland op 
dinsdag 17 mei.

Aanmelden van tegels kan via de website 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl/tegeleruit. 

Daar kunt u de tegels aanmelden en staat 
op welke manier u de tegels langs de weg 
kunt plaatsen. Vervolgens worden deze 
opgehaald. De ophaaldienst heeft beperkt 
ruimte voor aanmeldingen dus meld de 
tegels snel aan. Dit kan tot uiterlijk don-
derdag 12 mei. U kunt de tegels de dag 
voor de ophaaldag vanaf 16.00 uur op de 
locatie klaarzetten.

Meer groen
Met meer groen voorkomt u wateroverlast, 
biedt het meer koelte op warme dagen en 
houdt het water vast bij droogte. Daar-
naast wordt de leefruimte voor planten en 
dieren vergroot en werken op deze manier 
samen aan een gezondere en mooiere 
leefomgeving.

Heeft u zelf een bijdrage aan het verwijde-
ren van bestrating geleverd? Dan kunt u 
uiteraard ook zelf de tegels bij de milieus-
traat inleveren. Geef uw bijdrage dan door 
op www.nk-tegelwippen.nl. Deze wordt 
dan opgeteld bij de andere resultaten 
binnen de gemeente op de zogenaamde 
tegelteller. De inwoners die gebruik maken 
van de ophaalservice hoeven de tegels niet 
aan te melden. Dit verzorgt de gemeente. 
Het volgende ophaalmoment is 4 oktober.
Kijk voor meer informatie op 
www.nk-tegelwippen.nl.

Gemeentediensten gesloten op 27 april en 5 mei
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.

5 mei:
Ook op 5 mei, Bevrijdingsdag, zijn het 
gemeentehuis en de milieustraat gesloten 
(behalve die bij de buurgemeente Bergen - 
in Bergen en Schoorl). Op die dag veran-
dert er niets aan het afval-ophaalschema; 
we komen gewoon langs om de rolcontai-
ners te legen.
U kunt de juiste ophaaldagen altijd vinden 
op mijnafvalwijzer.nl en in de Afvalwijzer 
app.

Extra gft-route van 2 mei tot en met 6 mei
We rijden volgende week een extra gft-
ronde. Hieronder ziet u wanneer u uw 
gft-container aan de weg kunt zetten. 
Bijvoorbeeld: als uw restafvalcontainer op 
maandag wordt geleegd, dan halen we 
op woensdag uw gft-afval op.  

Akersloot, inclusief Groot Dorregeest, 
Klein Dorregeest en Uitgeesterweg
Vrijdag6 mei   REST
Donderdag 5 mei  GFT  

Castricum (dinsdagroute)
Dinsdag 3 mei REST
Vrijdag 6 mei GFT

Castricum (woensdagroute)
Woensdag 4 mei REST  
Maandag 2 mei GFT

Castricum (donderdagroute)
Donderdag 5 mei REST  
Dinsdag 3 mei GFT  

Limmen  
Maandag  2 mei REST   
Woensdag 4 mei GFT  

De Woude
Dinsdag 3 mei GFT

De extra ophaaldagen vindt u ook op de 
Afvalwijzer-app of www.mijnafvalwijzer.nl.

Inloopspreekuur geldzaken start weer in mei!
U bent vanaf mei weer welkom op ons 
inloopspreekuur geldzaken. U hoeft geen 
afspraak te maken.
Op het inloopspreekuur geldzaken kunt u 
terecht met vragen over geldproblemen. U 
kunt worden geholpen bij het voorkomen 
van (meer) schulden, bij het invullen van 
formulieren of voor tips hoe u slim met uw 

inkomsten en uitgaven kunt omgaan. Twij-
felt u of wij kunnen helpen? Kom dan ook 
langs. Vroegtijdig vragen stellen over geld-
zaken kan voorkomen dat u geldproblemen 
krijgt. Of dat problemen erger worden. Wij 
zien u graag op één van de onderstaande 
locaties bij u in de buurt:

Wanneer    Hoe laat Waar Aanwezige deskundige
Maandag   11:00-12:30 Bibliotheek Bergen, Dreef 1 Sociaal.nl / MEE & 

De Wering 
Dinsdag   9:00 – 11:00 Gemeentehuis Castricum Sociaal.nl / Socius
Dinsdag* 15:00 – 16:30 PostaanZee, Egmond aan Zee Sociaal.nl / Socius
Donderdag   9:00 – 10:30 Gemeentehuis Heiloo Sociaal.nl / MEE & 

De Wering 
Donderdag 12:30 – 14:00 Gemeentehuis Uitgeest Sociaal.nl en Socius
*Enkel in de even weken.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
dinsdag 26 april 2022 

Gemeentenieuws

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Groteweide in 
Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 27 april 
2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Burg. Lommenstraat 12 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen in het 
voor- en achterdakvlak, datum ontvangst 18 april 2022 (Z22 068698)
Geesterweg 1A in Akersloot, herbouwen van de loods tbv logiesverblijven, datum 
ontvangst 14 april 2022 (Z22 068582)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
17 april 2022 (Z22 068692)
Oranjelaan 2 a in Castricum, het vervangen van tekst reclame, datum ontvangst 
14 april 2022 (Z22 068490)
Startingerweg 43 in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
13 april 2022 (Z22 068381)
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.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het renoveren van de schuur, verzenddatum 
17 maart 2022 (Z22 061772)
Delving 81 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 15 maart 
2022 (Z22 063764)
Schulpstet 24 in Castricum, het bouwen van een berging, verzenddatum 14 maart 
2022 (Z22 063597)
Tijm 6 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en wijzigen van de gevels, 
verzenddatum 11 maart 2022(Z22 060938)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op grond van artikel 4:13 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 2 mei 2022 een aanhanger (merk onbekend) op de Willem 
de Zwijgerlaan,1901 CT te Castricum worden verwijderd. Wij wijzen erop dat de kosten 
voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 0725356666 
met zaaknummer F1394986.

Verwijderen Aanhanger

Op grond van artikel 4:13 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 2 mei 2022 een caravan (merk onbekend) op de  Willem 
de Zwijgerlaan,1901 CT te Castricum worden verwijderd. Wij wijzen erop dat de kosten 
voor het verwijderen ten laste van de eigenaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Handhaving via 0725356666 
met zaaknummer F1391793.

Verwijderen Caravan

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Laan van Albert’s Hoeve 165 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 15 maart 2022 (Z22 059252)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Duinakker 23 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 19 april 
2022 (Z22 061937)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kapelweg 25, 25a en 27 in Limmen, Seringenlint 1 t/m 21 en 25 t/m 49 in Limmen 
(oneven) en Seringenlint 4 in Limmen ( tegenover Kapelweg 26 en 28) het bouwen van 
28 woningen, verzenddatum 19 april 2022 (Z22 063083)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning voor het bevrijdingsfeest op 5 mei 2022, 
Dorpsstraat 35 in Castricum, verzenddatum 19 april 2022 (Z22 067684)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Limmen - Tijdens de Bloemendagen 
was aan het Theebos een fraai kunst-
werk te zien dat gewijd was aan de 
actie rond inwoner Piet Mooij. Piet is 
sinds drie jaar ALS-patiënt en om hem 
heen heeft zich een familie- en vrien-
dengroep gevormd die zich inzet om 
geld in te zamelen ter bestrijding van 
deze slopende spierziekte. Het ‘TEAM-
PIET’ �etst op initiatief van Akersloter 
Jan Veldt (op de foto naast Marijke 
Bakker) op 9 juni de Mont Ventoux op 
voor het goede doel. Familie en 
vrienden hebben ook twee weken 
gewerkt aan het mozaïek dat het 
portret van Piet tre�end in beeld 
brengt. Vele bezoekers namen dan ook 
de tijd om dit te bewonderen en het 
leverde ook aardig wat donaties op. De 
jury van dit traditionele bloemenfestijn 
was ook onder de indruk en 
bekroonde deze creatie met de ‘eerste 
prijs goud’. Tekst en foto: Hans Boot

Mozaïek TEAM-PIET

Castricum - Een 16-jarige jongen is 
vorige wee maandagavond door 
twee jongens bedreigd met een mes. 
Dat gebeurde tussen 20.00 en 20.20 
uur ter hoogte van de kruising De 
Bloemen/Zwanenbloem. 
De jongen wist op zijn �ets weg te 
komen, maar het tweetal kwam hem 
achterna. De ene dader deed dat te 
voet, de andere op een scooter. 
Tijdens de achtervolging werd de 
�etsband van het slachto�er door 
een mes geraakt. 
Uiteindelijk wist de jongen veilig 
thuis te komen. Hij heeft één van de 
daders herkend. 
De politie zette een helikopter in om 
de daders te vinden, maar ze zijn niet 
aangetro�en. Het onderzoek loopt 
nog.

Jongen (16) 
achtervolgd 
en bedreigd
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IJmuiden - Het fort bij IJmuiden 
heeft een zeer bewogen geschie-
denis en is gebouwd tussen 1881 en 
1888. Met drie verdiepingen, 72 
zalen en kamers en een grotendeels 
ondergronds gangenstelsel van 585 
meter is het gebouw het grootste 
fort van de Stelling van Amsterdam. 
Uitgerust met vijf zware kanonnen in 
de pantsergalerij aan de zeezijde en 
twee kanonnen in een koepel aan de 
landzijde was het destijds een gewel-
dige bewaker voor onze hoofdstad. 
Maar nog geen veertig jaar later 
werden de 40 ton zware masto-
donten afgekeurd en in 1943 door de 
Duitse bezetter in stukken afgevoerd 
naar de smeltovens van de 
staalfabriek.

Tot 1963 werd het fort nog gebruikt 
en bewaakt, maar als vestingwerk 
opgeheven en verlaten. In december 
1996, toen de Stelling van 
Amsterdam op de werelderfgoedlijst 
van UNESCO werd geplaatst, werd 
begonnen om het verloederde fort te 
restaureren. Langzaam maar zeker 
kregen het fort en de omgeving hun 
vroegere allure weer terug. Het is nu 
een tijdloos ondergronds monument 

dat zijn geheimzinnige karakter heeft 
behouden. De overtocht naar het 
Forteiland duurt ongeveer vijf 
minuten en word verzorgd met de 
Koningin Emma, een zeewaardig 
passagierschip met een vaste 
ligplaats aan de Kop van de Haven in 
IJmuiden. Overige publieksdagen 
zijn op de volgende zon- en 
woensdagen:

· Zondagen: 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 
4 september, 2 oktober, 6 november
· Woensdagen: 13 en 20 juli, 10 en 17 
augustus

Na de overtocht wordt u aan de 
steiger op het eiland ontvangen door 
gidsen van de vereniging Forteiland 
IJmuiden. Men kan in de Koepelzaal 
van het fort of op het aangrenzende 
buitenterras genieten van een 
drankje. Mindervaliden moeten er 
rekening mee houden dat het fort 
niet overal makkelijk begaanbaar is. 
Toegangskaarten voor overtocht en 
rondleiding kosten 14,50 euro per 
persoon. Kaarten kunnen vooraf 
worden besteld via internet (www.
ijmuidenserondvaart.nl) of telefo-
nisch: 0255 511676.

Zondag 1 mei Publieksdag 
Forteiland IJmuiden

Het passagiersschip Koningin Emma met op de achtergrond het Forteiland. 
Foto: aangeleverd

Stichting Vrienden Cultuurkoepel 
Heiloo nodigt iedereen graag uit 
voor deze hartverwarmende, muzi-
kale, nostalgische en romantische 
avond. Het concert wordt gegeven 
door Anke Buringa (Heiloo) op 
dwars�uit en Bernard van den Boog-
aard (Castricum) op piano. Deze 
avond vertolken zij één van zijn 
jongste werken voor �uit en piano, 
de Sonate uit 2020. Bernard heeft het 
stuk midden in de coronatijd 
geschreven. De sonate bestaat uit 
drie delen: I Stress, II Overpeinzing en 
III Euforie. Daarnaast speelt hij zijn 
Phoenix-variaties uit 1987 en Diver-
gences uit 2017. Anke en Bernard 
beginnen hun concert met Six 
Épigraphes Antiques (1914) van 

Claude Debussy. Een prachtig 
programma. Het concert duurt onge-
veer anderhalf uur. In de pauze biedt 
de Stichting Vrienden Cultuurkoepel 
u graag een drankje aan.

Bernard van den Boogaard
Bernard van den Boogaard is een 
gerenommeerd concertpianist en 
componist. Op 13-jarige leeftijd nam 
hij compositielessen bij Peter Schat, 
waarna hij op het Amsterdams Swee-
linck-Conservatorium bij Ton de 
Leeuw studeerde en in 1975 aldaar 
de ‘Nederlandse Staatsprijs voor 
Compositie’ behaalde. Na het conser-
vatorium volgde Bernard meester-
cursussen bij Ton Hartsuiker, Theo 
Bruins en langere tijd bij Jan Wijn. Als 

pianist nam Bernard werken op voor 
radio van Gri�es, Scriabin en Rach-
maninov. Hij concerteerde als solist 
onder meer in zijn eigen vier piano-
concerten, Beethovens eerste piano-
concert, Stravinsky’s concert voor 
piano en blazers en Hengevelds 
concertino met Harmonieorkest. Zijn 
eigen werk omvat composities in alle 
denkbare combinaties: pianomuziek, 
liederen, kamermuziek, orkest-
werken, koorwerken, �lmmuziek, 
theatermuziek en muziek voor elek-
tronica. Diverse composities werden 
opgenomen voor radio en televisie. 
Bijzonder is dat Bernard van den 
Boogaard ook als goochelaar 
optreedt. Zijn vingervlugheid zet hij 
dan op een andere manier in.

Anke Buringa
Anke Buringa is �uitdocente bij 
Muziek- en Dansschool Heiloo en 
Toonbeeld te Castricum. Naast haar 
lespraktijk vormt zij samen met 
Bernard van den Boogaard een �uit/
piano duo. Daarnaast speelt zij in het 
Aiolos Kwartet. Het Aiolos Kwartet 
mag zich een van de meest ervaren 
�uitkwartetten van Nederland 
noemen, het bestaat al 35 jaar in 
dezelfde samenstelling en dit resul-
teert in een hoog niveau van samen-
spel en muzikaliteit. Het Aiolos 
Kwartet geeft concerten in binnen- 
en buitenland, en heeft verschillende 
radio- en televisieopnames gemaakt.

Het concert vindt plaats op 29 april 
om 20.00 uur. Kaarten à 15 euro zijn 
verkrijgbaar via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en bij het VVV-kantoor op 
Landgoed Willibrordus.

Heiloo - Nostalgisch en Nieuw, het jubileumconcert van Bernard van den 
Boogaard en Anke Buringa is driedubbel feest, want het musicerende 
duo bestaat vijf jaar, Bernard viert zijn zeventigste verjaardag en hij is 
bovendien zestig jaar actief als pianist en componist.

Jubileumconcert Bernard van 
den Boogaard en Anke Buringa

Bernard van den Boogaard en Anke Buringa. Foto: aangeleverd

Sinds 1974 is Hinze kind aan huis in 
India. Elke twee à drie jaar reist hij 
naar dit betoverende land vol tegen-
stellingen. Je wordt in deze voorstel-
ling meegenomen naar de onbe-
kende, fascinerende en kleurrijke 
wereld van anderhalf miljard Indiërs. 
Hun bizarre leven in de overvolle 
grote steden, hun chaos, armoede en 
rijkdom, de overweldigende natuur, 
de talrijke Hindoeïstische tempels en 
paleizen en de prachtige stranden en 
eilanden. Op een groot scherm 

worden indrukwekkende video-
beelden in combinatie met (op 
diverse �uiten gespeeld) �uitspel, 
backingtracks, collages en persoon-
lijke verhalen, samengesmeed tot 
een indrukwekkend schouwspel.

Laat u verrassen door prachtige 
beelden tijdens dit multimediaspek-
takel op zaterdag 7 mei om 20.15 uur 
in de Cultuurkoepel Heiloo. Kaarten à 
17,50 euro zijn via www.cultuurkoe-
pelheiloo.nl te koop.

Cultuurkoepel Heiloo: 
Chris Hinze, Incredible India!
Heiloo - Chris Hinze, �uitist, componist en reiziger, maakt ieder jaar aan 
de hand van zijn reizen een groot multimedia theaterconcert. Voor zijn 
allerlaatste productie, zijn afscheidsconcert, reisde Chris Hinze in het 
afgelopen jaar drie maanden door India om te �lmen, muziek op te 
nemen en bevriende muzikanten te bezoeken.

Fluitist Chris Hinze bij de Taj Mahal. Foto: aangeleverd

Nadat de familie Crawley bezoek 
kreeg van de koning en koningin 
van Groot-Brittannië, bereidt de 
familie zich nu voor op een nieuw 
avontuur, namelijk een vakantie 
naar Frankrijk. 
Violet Crawley, de gravin van Gran-

tham, is in het bezit gekomen van 
een riante villa, die ze dankzij een 
oude jeugdliefde heeft bemachtigd. 
Zoals gewoonlijk komt een bezoek 
van de Crawleys met een hoop 
drama en zal niet alles op rolletjes 
lopen.

Downton Abbey: A New Era

Onze favoriete blauwe egel beleeft 
een spectaculair nieuw avontuur in 
Sonic The Hedgehog 2. 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 allesver-
nietigende 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)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag & dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.15 uur
Downton Abbey

vrijdag 20.00 uur
zaterdag 16.00 uur 

maandag 20.00 uur  woensdag 20.15 uur
Louis

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zondag 15.00 uur

Elizabeth
zondag 15.00 uur dinsdag 20.00 uur

L’évenement
vrijdag 15.00 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Fantastic Beast: 
The Secrets of Dumbledore

donderdag 15.00 uur
vrijdag 12.30 uur

zaterdag 16.00 uur  zondag 12.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur

De Bad Guys (NL)
donderdag 15.00 uur

vrijdag 12.15 uur  zondag 12.15 uur
maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur

Sonic 2 (NL)

Programma 28 april t/m 04 mei
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Door Hans Boot

Het heeft enige jaren geduurd, maar 
uiteindelijk is er in recreatiegebied 
De Hoorne aan het Alkmaardermeer 
een prachtig project gerealiseerd. In 
juni 2017 nam de gemeenteraad een 
motie aan met als doel de recreatie-
terreinen in Akersloot verder te 
ontwikkelen. Na akkoord met het 
budget werd gestart met de voorbe-
reiding, aanbesteding en het 
aanvragen van de benodigde 
vergunningen. Dankzij een goede 
samenwerking tussen de bewoners 
van Akersloot, de gemeente en het 
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer (RAUM) kwamen de 
verschillende onderdelen tot stand. 
Ook de kinderen van de basis-
scholen De Brug en de Rembrandt-
school hebben hun bijdrage gele-
verd door enthousiast mee te 
denken over de keuze van de 
speeltoestellen.

Sprookjesverhaal
De oplevering van de kabelbaan 
tijdens de openingsdag gaf aan dat 
de planning van de voorzieningen 
op de valreep werd gehaald. Naast 
diverse speeltoestellen is er ook een 
waterpomp voor de kleintjes en de 
kinderen kunnen hun eigen spel 
spelen in het aangelegde ‘speelbos’. 
In zijn openingswoord zei De Haan: 

,,Ik ben blij dat de gemeenteraad de 
moed heeft gehad om dit plan op te 
pakken en dat het met nog een extra 
bijdrage van € 120.000,- is gelukt. 
Wie had durven dromen dat Akers-
loot zijn eigen openluchttheater zou 
krijgen, dat vergelijkbaar is met dat 
van Diever en het theater in het 
Amsterdamse Bos? Ik hoop dan ook 
dat Akersloot de rijke traditie van 
podiumkunst in de openlucht een 
nieuwe impuls gaat geven. Hartelijk 
dank aan iedereen die een bijdrage 
aan dit project heeft geleverd. We 
gaan dit tot een groot succes maken, 
dus wees er trots op!’’ 

Daarna werd het theater ingewijd 
door een optreden van leerlingen 
van groep 7 van De Brug die een 

sprookjesverhaal opvoerden met 
sou�ering van de wethouder.

Brandweer
Ook Rob Dekker, ondernemer in 
Akersloot en al jaren VVD-lid van de 
gemeenteraad, was lovend over alles 
wat er tot stand is gebracht in De 
Hoorne: ,,Het dorp is enorm enthou-
siast. Het hele paasweekend was het 
al een komen en gaan van bezoe-
kers. De opening was ook heel leuk. 
Er zijn nog wel een paar wensen. Zo 
is er behoefte aan een �etsenstalling 
en wat meer zitgelegenheden. Daar-
naast moeten er wat laatste puntjes 
op de i worden gezet. De werkgroep 
is echter dik tevreden en hoopt dat 
alles zo mooi blijft als het nu is. Een 
leuk detail is nog dat de brandweer 
Akersloot vlak na de opening 
dinsdag meteen het zwembad heeft 
nagelopen. Ze vonden onder 
anderen een autoband en een 
hengel, maar de bodem is nu weer 
vrij van vuil.’’

Akersloot - Nadat de zwemsteiger bij de recreatieterreinen van De 
Hoorne vorig jaar zomer in gebruik was genomen, is er gewerkt aan de 
resterende voorzieningen in dit gebied. Dat was toe aan een opknap-
beurt. Vorige week dinsdag verrichte wethouder Ron de Haan de o�ciële 
opening van het speelterrein en het am�theater.

Recreatiegebied De Hoorne voltooid
De opvoering van het sprookjesverhaal. Foto: Hans Boot

Nieuwe speeltoestellen bij het speelbos. Foto: Hans Boot

Bakkum - Mooier weer, de zomer in 
aantocht, dus weer tijd voor de 
seizoengebonden Streekmarkt in 
Bakkum. Trouwens, buiten het seizoen 
is er elke woensdag het hele jaar door 
een kaaskraam aanwezig. Vanaf 
woensdag 4 mei bent u weer welkom 
op het Schulpersplein in Bakkum voor 
de wekelijkse Streekmarkt. Tot en met 
oktober kunt u er terecht voor biolo-
gische zaken zoals verse groente en 
fruit, brood, koek en taart, kaas en 
eieren, vlees en vleeswaren en nog 
meer, tot bandenplakken van de �ets 
aan toe. Na of voor het markten een 
lekker bakkie ko�e op het terras en 
de dag kan niet meer stuk.

Streekmarkt Bakkum weer aanwezig

Gezelligheid en kwaliteit op de Streekmarkt Bakkum. Foto: Aart Tóth

Er is hard gewerkt om de afscheids-
kamers en de gemeenschappelijke 
ruimte van Venire te voorzien van 
een warme en intieme sfeer. De 
ruimtes maken het voor nabe-
staanden mogelijk om na een over-
lijden op elk gewenst moment van 
de dag of nacht (24/7) bij hun dier-
bare kunnen zijn. 
Door de sfeervolle aankleding van de 
drie afscheidskamers voelt het alsof 
je thuis bent. Alle benodigde facili-
teiten zijn beschikbaar om dat thuis-
gevoel extra te benadrukken. Venire 
staat voor een warme persoonlijke 
sfeer en voor maatwerk. Je kunt er 
ook terecht voor condoleances, 
afscheidsbijeenkomsten of voor een 
sfeervol samenzijn na de uitvaart. 

Iedereen is er welkom, het maakt dus 
niet uit welke uitvaartondernemer 
het afscheid verzorgt. 

De initiatiefnemers van Afscheidshuis 
Venire zijn Erika Meeboer en Jack 
Formanoij. Zij zijn allebei al jaren als 
uitvaartondernemer actief en 
kunnen desgewenst ook de gehele 
uitvaart verzorgen. De open dag kan 
een goed moment zijn om Erika en 
Jack nader te leren kennen. 

U bent op 1 mei welkom tussen 
11.00 en 17.00 uur aan de Schip-
perslaan 4k in Limmen. Meer 
weten? Kijk op www.afscheids-
huisvenire.nl of bel: 072 2029064 
(24/7 bereikbaar).

Open dag bij Afscheidshuis 
Venire op zondag 1 mei
Limmen - Afscheidshuis Venire is in de afgelopen periode grondig 
verbouwd. Nu de werkzaamheden afgerond zijn, is het tijd om de inwo-
ners van Limmen, Heiloo, Castricum, Akersloot en wijde omgeving te 
laten kennismaken met de nieuwe opzet. Daarom vindt twee keer een 
open dag plaats.

De afscheidskamers van Venire. Foto’s: aangeleverd

Akersloot - Begin februari van dit jaar is Cas Pronk Bouw uit Heemskerk 
gestart met de verbouwing van De Vriendschap. Het voormalige café-restau-
rant wordt getransformeerd tot elf karakteristieke koopappartementen, 
waarvan zes op de begane grond en vijf op de eerste verdieping. Volgens een 
medewerker van genoemd aannemingsbedrijf vorderen de werkzaamheden 
gestaag en wordt de oplevering in komend najaar jaar verwacht. Tekst en foto: 
Hans Boot

Verbouwing De Vriendschap
tot appartementen op schema

Castricum - Vrijdagmiddag meldde 
zich rond 15.30 uur een vrouw bij het 
politiebureau in Castricum. Ze was in 
het gezelschap van haar neef, hij had 
een bebloede nek. Het tweetal kwam 
aangifte doen van mishandeling. Ze 
vertelden dat de mishandeling was 
gepleegd door de ex-partner van 
haar dochter en diens vader. Deze 

ex-partner meldde zich iets later ook 
bij het politiebureau, in het bijzijn 
van zijn vader. Zij gaven aan dat ze 
door de andere twee waren mishan-
deld. In overleg met de hulpo�cier 
van justitie zijn de ex en zijn vader 
aangehouden. Het con�ict ligt in de 
relationele sfeer en het onderzoek 
loopt.

Aangifte van mishandeling
na conflict in relationele sfeer



Hoofdsponsoren Vitesse’22 100 jaar

Subsponsoren Vitesse’22 100 jaar

6 mei
Sportdag Vitesse ’22 jeugd
De jeugd van Vitesse ’22 zal de fes-
tiviteiten sportief gaan aftrappen. De 
jongste jeugd zal in de ochtend vertrek-
ken vanaf de Pancratiuskerk, omdat zij 
aan de oorsprong stonden van R.K.S.V. 
Vitesse’ 22. De jeugdleden zullen in een 
lange stoet door de Dorpsstraat trekken 
richting sportpark de Puikman om daar 
sportief met elkaar de strijd aan te gaan. 
In de middag is het de beurt aan de ou-
dere jeugd. Tijdens dit sportevenement 
zullen de teams genieten van verschil-
lende spellen met als hoogtepunt de 
langste stormbaan van Nederland! Voor 
de kinderen die meedoen, is er uiteraard 
gezorgd voor drinken en een versnape-
ring. Publiek is van harte welkom!

7 mei
Reünie
Voor iedereen die ooit iets te maken 
heeft gehad met Vitesse ’22, de honk/

softbal en DVC damesvoetbal, zal er 
deze dag van 15.30 uur tot 21.00 uur 
een all inclusive programma zijn. Voor 
35 euro kunt u onder het genot van 
een drankje bijkletsen met oude be-
kenden, anekdotes ophalen, genieten 
van muziek uit alle jaren gedraaid door 
DJ Meester Moeilijk en een spetterend 
optreden van de Skulpers. Er zal tussen 
17.30 – 19.00 uur, door de lokale spon-
soren, o.a. saté, broodjes hamburger, 
haring, kibbeling verzorgd worden en 
uiteraard ontbreken de broodjes frikan-
del en kroket niet en wordt er voor de 
vitamines gezorgd met een heerlijke 
fruitsalade. Kaarten hiervoor vindt u op 
www.100jaarvitesse22.nl  of op 1 mei 
tussen 12.00 -14.00 uur in de kantine 
van Vitesse ’22 of aan de deur (alleen 
pin). Voor dit evenement is de minimum 
leeftijd 18 jaar.

8 mei
Familie/vrienden toernooi
Terug van weggeweest! In oude tijden 
was het familie/vriendentoernooi een le-
gendarisch hoogtepunt van het seizoen. 

Dus dit mag zeker niet ontbreken. Vele 
teams zullen op recreatieve manier, al 
dan niet verkleed, de strijd met elkaar 
aangaan bij verschillende spellen en 
natuurlijk op voetballend gebied. Jong 
en oud, iedereen strijdt mee om de 
eeuwige roem.  De inschrijving hiervoor 
is helaas gesloten, maar publiek is van 
harte uitgenodigd om hier te komen 
kijken. Het belooft een dag met vooral 
veel sportieve lol te worden. Aan het 
einde van de dag zal er op het grote ter-
ras worden nagepraat onder het genot 
van een hapje en drankje.

11 mei
100e  verjaardag
Op deze woensdag viert Vitesse ’22 
officieel haar 100ste verjaardag. Dit 
wordt gevierd met een receptie voor 
genodigden.

12 mei
Dinershow sponsoren 
Tijdens deze avond wordt de feesttent 
omgebouwd naar een sfeervolle diner-
zaal. Hier zullen alle sponsoren die be-
trokken zijn bij het 100-jarig jubileum de 
hele avond in de watten worden gelegd 
met heerlijk eten en drinken, muziek en 
een gastspreker. Deze avond is reeds 
uitverkocht.

14 mei
Spectaculaire feestavo
De festiviteiten worden afgesloten met 
een spetterende feestavond. De hek-
ken van het sportpark zullen om 18.45 
geopend worden en de feestavond zelf 
zal om 19.22 uur door een fantastische 
openingsact worden afgetrapt. Hier wil 
je bij zijn, dus zorg dat je op tijd bent!

Na deze knalopening zal de lokale, 
maar wijd bekende, band Royal Flush 
het muzikale gedeelte overnemen en 
tussendoor draait niemand minder dan 
DJ Ivo van Breukelen, bekend van zijn 
eigen radio programma bij 538, aan de 
draaitafel.

Wegens gewijzigd vergunningsbeleid 
van de gemeente Castricum zal de live 
muziek om 23.00 uur stoppen, waarna 
DJ Ivo van Breukelen de avond, met wat 
minder decibels, de avond zal uitluiden 
tot 23.45 uur. Tijdens deze avond zijn 
er ook snacks en broodjes verkrijgbaar. 
Tickets voor deze avond koopt u op 
www.100jaarvitesse22.nl  of op 1 mei 
in de kantine van Vitesse ’22 van 12.00 
– 14.00 uur, u kunt hier cash of met pin 
betalen of aan de deur op 14 mei (aan 
de deur is de toegangsprijs € 17,50). 

Let op! Alleen pin en de minimale 
leeftijd is 18 jaar.

PROGRAMMA MEI 2020
100 JAAR VITESSE’22
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NIEUW FILIAAL

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Een verhuurder kan te maken krijgen met een 
huurder die niet op tijd of in het geheel niet tot 
betaling van de verschuldigde huurprijs over-
gaat. In dat geval kan de verhuurder een contrac-
tuele boete vorderen, veelal opgenomen in de 
toepasselijke Algemene Bepalingen van de ROZ. 
Hierbij kunnen echter problemen ontstaan als de 
verhuurder niet rechtsgeldig de verschuldigd-
heid van de boete heeft aangezegd en gevor-
derd.

In een zaak waarin wij een huurder hebben bijge-
staan, speelde deze problematiek. De verhuurder 
in deze zaak maakte pas na jaren aanspraak op 
de verschuldigdheid van contractuele boetes van 
in totaal € 17.000,–, omdat onze cliënte niet tijdig 
de maandelijkse huur zou hebben betaald. Daar-
naast zou volgens de verhuurder sprake zijn van 
een huurachterstand die ook nog de ontbinding 
van de huurovereenkomst zou rechtvaardigen.

Onze cliënte heeft aangevoerd dat zij de contrac-
tuele boetes niet zou zijn verschuldigd, omdat 
de verhuurder de boete niet rechtsgeldig heeft 
gevorderd en de functie van het boetebeding 
heeft miskend. Het boetebeding heeft namelijk 
een waarschuwingsfunctie.

Zo verbindt het boetebeding de verschuldigd-
heid van het boetebedrag in beginsel aan de en-
kele overschrijding van de betalingstermijn. Dit 
betekent dat het boetebeding een aansporing 
is aan de huurder om tijdig de huur te betalen. 

Die functie kan het 
boetebeding echter 
alleen vervullen 
indien de huurder 
zich ervan bewust is 
dat hij een boete ver-
beurt als hij dus niet 
tijdig heeft betaald. 
Dat is het geval als 
zo spoedig mogelijk 
nadat de boete ver-
schuldigd is gewor-
den, een beroep op 
de verschuldigdheid 
wordt gedaan. De huurder realiseert zich dan 
wat de gevolgen zijn van niet-tijdige betaling en 
wordt gestimuleerd zijn betalingsbedrag in die 
zin aan te passen dat hij de huurtermijnen wel 
tijdig gaat betalen.

De verhuurder in deze zaak heeft pas jaren 
later een beroep gedaan op het boetebeding, 
waardoor hij de waarschuwingsfunctie van het 
boetebeding dus heeft miskend. Hierdoor heeft 
de verhuurder onze cliënte de mogelijkheid ont-
nomen om haar betalingsgedrag aan te passen. 
De kantonrechter heeft hierdoor de gevorderde 
boetes van € 17.000,– afgewezen en ook het 
verzoek van de verhuurder tot ontbinding van de 
huurovereenkomst.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Let op voor de 
contractuele boete bij 
het niet tijdig betalen 
van de huur
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ZAP begon met de storm in de rug maar 
het vernuft ontbrak om de verdediging 
van Vitesse in problemen te brengen. Pas 
halverwege de eerste helft volgde een 
eerste schotpoging, maar daar was wel 
een vrije trap net buiten het strafgebied 
voor nodig. De muur stond echter op de 
juiste plaats. De uitvallen van Vitesse 
daarentegen waren een stuk gevaarlijker. 
In de 25e minuut leek Martijn Kuijs vanaf 
links door te breken, maar in plaats van 
een schot op doel volgde een voorzet en 
die miste mede door de wind net de 
juiste richting. Vlak voor rust was de 
grootste kans voor Ron Sche�er, die op 
rechts werd vrijgespeeld, maar ook dat 
leidde niet tot een op dat moment wél 
verdiende voorsprong.
In de 49e minuut werd een aanval van 

ZAP net over de middenlijn onder-
broken, waarbij de bal plotseling diep 
gespeeld werd op Luuk ten Broek. Hij 
controleerde die hoge bal prima en kon 
doortrekken richting achterlijn. Zijn inzet 
werd in eerste instantie nog ternauwer-

nood  gered maar vervolgens reageerde 
Joey van Esveld sneller dan de verdedi-
gers en tikte van dichtbij de bal simpel 
binnen: 0-1. Geen minuut later was het 
echter al bijna weer gelijk. En verre 
voorzet vanaf links over alles heen bracht 
de rechterspits van ZAP in een prima 
schietpositie, maar die raakte de bal 
totaal verkeerd. In de 72e minuut vloog 
een corner van rechts net langs de 
verkeerde kant van de kruising. ZAP 
kreeg nog wat kleine en zelfs een grote 
kans, maar kwam niet tot scoren.

Castricum/Breezand - ZAP is op eigen terrein voor elke ploeg een lastige 
tegenstander. Dit seizoen wist tot nu toe alleen HSV in Breezand met 0-1 
te winnen. Winst tegen Vitesse was nodig om nog uitzicht te houden op 
een prijs. Bij aankomst op Sportpark De Zwaluw werd al duidelijk dat 
ZAP het moest doen zonder twee spelbepalende spelers. Gaande het 
duel was dat gemis ook wel duidelijk te merken.

Vitesse wint lastig uitduel bij ZAP

Castricum - Op zaterdag 28 mei 
organiseert Toonbeeld Geesterhage 
een dagworkshop vrij schilderen met 
inkt. In deze workshop maak je onder 
begeleiding van kunstenares/
docente Fennanda Eleveld kennis 
met de eigenschappen van inkt en 
papier, met ons eigen handschrift en 
met de diverse mogelijkheden van 
inkt en water. Het boek ‘Le goût de 
l’encre’ (de smaak van inkt) van 
kunstenaar Gao Xingjian toont hoe je 
met gebruik van klassieke technieken 
een schilderachtige verbeelding tot 
leven kunt brengen. ,,Een oud 
gezegde bevestigt dat diegene die 
zich bekwaamt in het schilderen 
langer zal leven, omdat het leven dat 
je met een penseel hebt gecreëerd, 
het leven zelf versterkt.’’
Schilderen met inkt nodigt uit tot 

eenvoud en spontaniteit. Schilderen 
in gewassen inkt is een Oost-Aziati-
sche schildertechniek van Chinese 
oorsprong. Met een penseel wordt 
Oost-Indische inkt in verschillende 
waterverdunningen aangebracht op 
rijstpapier. In het Chinees staat de 
schildertechniek bekend als shu� mò 
huà, in het Japans als sumi-e. Ook 
westerse kunstenaars bekwaamden 
zich in schilderen met inkt. 
Rembrandt tekende en schilderde 
met pen, penseel en inkt en Van 
Gogh gebruikte inkt om te schetsen 
en te tekenen. In de hedendaagse 
kunst zien we Marlene Dumas op 
geheel eigen wijze gebruik maken 
van de klassieke inkttechniek.

Kijk op www.toonbeeld.tv voor meer 
informatie.

Nieuwe workshop bij Toonbeeld 
Geesterhage: ‘De smaak van inkt’

Schilderen met inkt leer je bij Toonbeeld Geesterhage. Foto: aangeleverd

Door Kees G. Kroone

Het huidige Amberlint ligt ingeklemd 
tussen de Pagenlaan, Kapelweg, 
Westerweg en Dronenlaantje. In het 

midden is een bescheiden plantsoen 
met zitbanken. Daar zal de plaquette 
geplaatst worden. Naast burgemeester 
Mans zullen ook Sophie Poldermans en 
Nelson Bult spreken. Bij de plaquette 

komt ook een QR-code. Nelson Bult, 
een zoon van het echtpaar Bult dat 
onderdak verleende, heeft de tekst 
hiervoor geschreven. Op www.castri-
cummer.nl staat de uitgebreide versie 
van dit artikel, inclusief overzicht van 
de gebeurtenissen in Limmen in de 
Tweede Wereldoorlog. De plek waar de 
plaquette komt, gaf uitstekende moge-
lijkheden om mensen veilig te laten 
schuilen wanneer nodig.

Limmen - Op woensdag 4 mei zal burgemeester Toon Mans om 11.00 uur 
aan het Amberlint een plaquette onthullen ter gedachtenis aan de 
verzetsstrijders Jan Bonekamp, Jan Brasser en Hannie Schaft. Alle drie 
hebben ze in de Tweede Wereldoorlog in Limmen onderdak kunnen 
vinden wanneer dat nodig was.

Verzetsstrijders op plaquette



Geesterduin 50 • Castricum • www.nice-2-have.nl

Puzzel mee en maak kans op een telefoontasje van Nice2Have t.w.v. € 24,95! 
Mail de oplossing voor maandag 4 mei naar puzzel@castricummer.nl

Een telefoontasje van het merk Hide 
Stitches  t.w.v. € 24,95 van bruin leder 
met vachtklepje kan als tasje en als
riemtasje gedragen worden.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. ruzie maken (matten); 7. echtgenoot; 12. afge-
mat; 13. onze planeet; 14. familielid; 15. ribidium (scheik. afk.);
17. bloembeginsel; 19. gebogen; 21. wettelijke aansprakelijk-
heid (afk.); 22. nuchter iemand die rijdt; 24. glazen bak voor
reptielen; 27. wiel(tand); 28. karakter; 30. schuw dier; 31.
bouwland; 32. zachte veertjes; 33. rivier in Utrecht; 35. retour;
37. vertragingsmiddel; 38. werpschrijf; 41. kostuum; 42. last-
dier; 44. geestdrift; 46. smal sportvaartuigje; 47. toegankelijk;
48. bezorgen (brengen); 49. drinkgelegenheid; 50. reclame-
verlichting; 52. Frans modehuis; 54. inkijken (snappen); 56.
niet vast; 58. Europese taal; 61. deel van etmaal; 62. beslis-
sende derde rit bij wielrennen; 64. binnenvaartschip; 65. intel-
ligent; 67. Chinese vermicelli; 68. oude naam voor FC Den
Haag; 70. proef (toetsing); 72. oude lap; 73. knuffelbeest; 76.
vangwerktuig; 77. klein kind; 78. hardop; 79. brievensnoer; 81.
familielid; 82. idioot; 83. Amerikaanse goudmunt; 84. voorma-
lig schooltype (afk.); 86. voorspoed; 87. epiloog (narede).

Verticaal 1. windsel of zwachtel; 2. lengtemaat (afk.); 3. die-
renverblijf; 4. kampeerverblijf; 5. plezier achteraf; 6. zangstuk
uit een opera; 7. hoofdstad van China; 8. zuivelproduct; 9. jon-
gensnaam; 10. maanstand (afk.); 11. onopgeloste kwestie
(puzzel); 16. reuzenslang; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort;
20. plotselinge trek of haal; 21. schudkorf; 23. gat in een ves-
tingmuur; 25. strook; 26. een van de zintuigen; 27. Europese
hoofdstad; 29. periode van tien jaar; 32. aanhanger van de
vrije gedachte; 34. lichtrode zeevis; 36. schoonmaakgerei
(spinnenjager); 37. god van de zee; 39. houtsoort; 40. ont-
vangstkamer; 42. viskorf met deksel; 43. overal gelijk en
egaal; 45. Nederlandse norm (afk.); 46. klein paardje; 51.
roem; 53. familielid; 54. informeel huiselijk feestje; 55. wind-
richting; 56. verdriet; 57. morsdoekje; 59. plaats in Duitsland;
60. plaats in Limburg; 62. een gebed opzeggen; 63. mannen
van adel; 66. haarkrul; 67. bloeimaand; 69. uitroep van schrik;
71. zoon van Noach; 73. balletrokje; 74. ontspanningsoefe-
ning; 75. niet gekookt; 78. loterijbriefje; 80. Stichting Leefplan
Ontwikkeling (afk.); 82. zuster (afk.); 85. onderofficier (afk.)
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LEZERSPOST

Op woensdag 20 april werd door mevrouw J. de Haan op het Vitesseter-
rein in Castricum deze ooievaar gespot. De vogel had een ideaal moment 
gekozen om het terrein te bezoeken, want door het verticuteren lagen de 
wormen letterlijk voor het oprapen. Foto: aangeleverd

Ooievaar

KidsVakantieCocktail 
gaat voor culturele zomer

Bij Edgar staat de KVC hoog op zijn 
to-do-lijstje: ,,Een ontzettend goed 
samenwerkingsverband dat niet meer 
weg te denken is. Privé heb ik het 
voorbij zien komen en nu kan ik mij er 
zakelijk voor inzetten. De ambitie is 
dat door veel kinderen kennis 
gemaakt kan worden met cultuur.’’ 

Voor de komende zomer zijn de voor-
bereidingen inmiddels gestart. Nieuw-
komer is muziekvereniging Excelsior 
uit Limmen. ,,Muziek maken is pas 
echt leuk als je dat samen doet’’, 
vertelt bestuurslid Willemijn van die 
vereniging. Haar collega Ton vult aan: 
De ideeën om workshops te gaan 

geven aan de jeugd liggen al op de 
plank. Dat we deze zomer via de KVC 
kunnen meedoen is een goede start. 
Een muzikale achtergrond is niet 
noodzakelijk als je een instrument wilt 
leren bespelen.’’

Door de jaarlijkse speelgoedmarkt zijn 
Anne-Marie en Natalie, allebei vrijwil-
ligster bij Speelotheek Castricum, 
betrokken geraakt bij het grootste 
kinderactiviteitenprogramma in de 
zomervakantie. ,,Een erg interessante 
nevenactiviteit’’, zegt Natalie. Ze 
vervolgt: ,,Via persoonlijke contacten 
lukt het steeds om wat anders voor de 
kinderen toe te voegen.’’ Anne-Marie: 
,,Soms komt er een kinderactiviteit 
van een vereniging die wij nog niet 
kennen voorbij, bijvoorbeeld via Face-
book. We vragen dan of ze willen 
aansluiten bij de KVC. Vaak lukt dit, dat 
vinden wij supergaaf.’’ Naar verwach-
ting zal de �yer half juni gereed zijn. 
De dames brengen die dan persoon-
lijk naar alle basisscholen in de 
gemeente Castricum.

Castricum/Akersloot/Limmen - De KidsVakantieCocktail (KVC) is al jaren 
een begrip en nieuwe organisaties zijn van harte welkom. Anne-Marie en 
Natalie: ,,We regelen al jaren de �yer met veel kinderactiviteiten in de 
zomerperiode. Dit jaar krijgen we hulp van de nieuwe cultuurcoach Edgar 
Nijman. Hij kent veel cultuurorganisaties en verenigingen.’’

Van links naar rechts: Willemijn en Ton (bestuursleden Excelsior), Edgar (cultuurcoach), 
Anne-Marie en Natalie (KVC-dames) en vooraan AnneJet. Foto: Nico Lute
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Wil je samen lachend en met plezier 
afslanken, meer energie krijgen en 
�tter worden? Wil je een stap zetten 
naar een gezonder leven? Wil je 
bewegen in de frisse lucht in de 
natuur? Dan is dit precies wat jij 
zoekt! Neem nu de beslissing om op 
een leuke, gezellige en verantwoor-
delijke manier aan je gezondheid te 

werken en meld je direct aan bij de 
Powerwalkingclub!
Trainer Marion Dekker: ,,Ik vind het 
belangrijk om te werken aan de leef-
stijl en vitaliteit van mensen. Ik daag 
jou uit om preventief aan de slag te 
gaan met jouw gezondheid, zodat je 
energieker, positiever en vitaler door 
het leven zult gaan.’’ De lessen zijn 

momenteel allemaal in het bos. Je 
kunt deelnemen op maandag om 
19.00 uur of op woensdag om 09.15, 
17.30, 18.40 en 19.50 uur. Aanmelden 
voor een gratis proe�es kan via www.
powerwalkingclub.nl/locatie/
castricum of volg de pagina Power-
walkingclub Castricum op Facebook. 
Marion: ,,Tot snel in de lessen!’’

Fitter en energieker worden
met de Powerwalkingclub

Een groep deelnemers tijdens de lessen van de Powerwalkingclub. Foto: aangeleverd

Het groeiende armoede- en schul-
denprobleem is vorige week 
besproken in de gemeenteraad, met 
als uitgangspunt het conceptbeleids-
plan Schuldhulpverlening. De PvdA 
kwam, met steun van de fracties van 
GroenLinks, D66, de Vrije Lijst en 
Lokaal Vitaal met verschillende 
ideeën om gezinnen met problema-
tische schulden te helpen.

‘Moeite met rondkomen’
‘Een derde van de huishoudens in 

Nederland heeft moeite met rond-
komen. De armoede neemt toe 
onder mensen met een inkomen tot 
130 procent van het minimum. 
Belangrijke oorzaken zijn de stij-
gende energielasten en de in�atie’, 
stelt de PvdA. 

De fractie wil dat de beloofde ener-
gietoeslag van 800 euro niet alleen 
wordt uitgekeerd aan minima, maar 
ook aan inwoners met een inkomen 
tot 130 procent van het minimum.

Bijstelling
Andere voorstellen van de partij zijn 
het invoeren van een zogenoemde 
schuldpauzeknop of een regeling 
waarbij de gemeente alle schulden 
afkoopt en met de schuldenaar een 
afbetalingsregeling afspreekt. Derge-
lijke voorstellen worden ook bepleit 
door de landelijke organisatie van 
schuldhulpverleners NVVK en de 
Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving. 
Wethouder Falgun Binnendijk had 
meer tijd nodig om inhoudelijk te 
reageren op de vragen over het 
beleidsplan Schuldhulpverlening. De 
raad vindt het beleidsplan in meer-
derheid onvoldoende en vraagt om 
bijstelling.

Castricum - Toenemende schulden en armoede zijn een groeiend 
probleem in Castricum. Hoewel het percentage minima in de gemeente 
lager ligt dan het landelijke gemiddelde, nemen de aantallen toe. Dat 
meldt de PvdA. De partij komt met verschillende voorstellen om de 
problematiek te beperken.

PvdA wil oplossing voor toenemende 
schulden en armoede in gemeente

Door Aart Tóth

Bijna vijf jaar was Leo voorzitter, 
waarin hij in zijn laatste presentatie 
nog even teruggreep op de recent 
overleden secretaris Marianne 
Vollers. Het ledenbestand blijkt afval-
lers te kennen, maar ook nieuwko-
mers, zodat het verlies beperkt bleef 
tot twee. Ook werd het nut van 
publiciteit even genoemd, waarbij 
weekblad De Castricummer werd 
geroemd om het meedenken. Uitein-
delijk werd, na de gebruikelijke 
loftuitingen voor de vertrekkend 

voorzitter, Dennis de Haas als nieuwe 
voorzitter gekozen. Hij is al jaren 
bestuurslid van de vereniging en dus 
bekend met wat zich allemaal 
afspeelt in een ondernemersvereni-
ging en welke belangen te behar-
tigen zijn. Gesprekspartners, zoals de 
gemeente, onderhandelen het liefst 
met slechts één vertegenwoordigde 
partij. Daarom is het voor onderne-
mers belangrijk dat zij zich 
aansluiten, individueel of als 
vereniging. 
Verdere info is op www.ovcastricum.
nl te vinden.

Stuivertje wisselen bij Onder-
nemers Vereniging Castricum
Castricum - Na twee jaar COVID-beslommeringen kon de Ondernemers-
vereniging Castricum (OVC) weer een algemene ledenvergadering 
houden. Niet alleen stonden de jaarcijfers te discussie, ook vond een 
wisseling van de wacht plaats. Voorzitter Leo van Schoonhoven had 
aangegeven plaats te willen maken voor een verse kracht.

Sheidend voorzitter Leo van Schoonhoven, hagelnieuwe voorzitter Dennis de Haas 
en secretaris Ilona Korf bij de wisseling van de wacht. Foto: Aart Tóth

Limmen - Door corona moesten de 
tulpen, narcissen, hyacinten en 
andere bolgewassen van de Hortus 
Bulborum het twee jaar zonder 
publiek doen. Dit jaar is de muse-
umtuin sinds 2 april weer open 
voor bezoekers. De vele soorten 
tulpen staan op dit moment in 
volle bloei en zij vormen een lust 
voor het oog.

Door Henk de Reus

Vrijwilligers lopen de hele dag rond 
om bezoekers te begeleiden en ze te 
voorzien van informatie. Max Nuyens 
is verantwoordelijk voor de PR van de 

Hortus. ,,Je ziet aan alles dat mensen 
er weer zin in hebben om er op uit te 
gaan. Iedereen is enthousiast over 
wat men hier aantreft en we zien 
alleen maar blije gezichten. Over 
belangstelling hebben we zeker niet 
te klagen. Het valt op dat veel Ameri-
kanen de Hortus dit jaar goed weten 
te vinden. Dit maakten we nog niet 
eerder mee. Ze staan zich te 
vergapen aan de enorme collectie 
van historische voorjaars 
bolgewassen.’’ 
De tuin is tot 16 mei van maandag 
tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 
17.00 uur geopend en zondags van 
12.00 uur tot 17.00 uur.

De Hortus Bulborum als 
publiekstrekker

De Hortus Bulborum staat op dit moment in volle bloei en trekt als vanouds veel 
bezoekers. Vrijwilliger Johan de Reus is bezig met het beschrijven en in beeld 
brengen van alle soorten gewassen in verband met de aanleg van een digitaal 
archief. Foto: Henk de Reus

Castricum - Er klonk de laatste weken wat gemopper in de stallen van de familie Res. Hannelore, Xantippe, Brigitte en 
Wijntje vonden het maar niks dat de koeien van de buren al een paar weken in de wei ronddartelden en dat zij nog 
steeds op stal stonden. Bovendien wisten ze onderhand wel hoe gedroogd gras smaakt. Hun protest lieten ze merken 
door luid te loeien als ze gemolken werden. Het signaal werd door de eigenaren opgepakt en afgelopen zaterdag 
gingen ook voor hen de staldeuren open. Het leverde een vrolijk spektakel op. Tekst en foto: Henk de Reus

Eindelijk de wei in
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In de eerste vakantieweek kunnen 
kinderen uit groep 3 tot en met 8 
meedoen aan de grote gymspellen 

James Bond en boer en boerin. Ook 
kunnen ze kiezen voor het beacheve-
nement op de beachvelden van DSS in 

Heemskerk. Daar worden de sporten 
handbal, voetbal, volleybal en stoep-
randen aangeboden. Peuters en 
kinderen tot en met groep 5 kunnen 
meedoen aan sportinstuiven. In de 
tweede week kan groep 3 tot en met 8 
meedoen aan atletiek en beachvol-
leybal bij de atletiekbaan in Castricum. 
Ook de bootcamp les later in de week 
is in de frisse buitenlucht. De uitsmijter 
van deze week is freerunnen en slack-
line samen met Team Sportservice en 
slackline professional Jonas Konijnen-
berg. Onder leiding van Jonas leren de 
deelnemers om te balanceren op de 
strakgespannen lijnen.
Wie mee wil doen aan de gratis vakan-
tieactiviteiten kan zich via de website 
www.noordhollandactief.nl 
inschrijven. De activiteiten zijn 
eenvoudig te vinden door de �lter 
‘Evenementen’ te selecteren. Per leef-
tijdscategorie zijn er verschillende 
aanvangstijden. Wie hulp nodig heeft 
met aanmelden of vragen heeft over 
de activiteiten kan een e-mail naar 
kennemerland@teamsportservice.nl 
sturen.

Castricum/Heemskerk - Van peutergym tot slackline, van beachsporten 
tot James Bond en van atletiek tot boer en boerin. Er is weer van alles te 
doen tijdens de komende meivakantie voor kinderen van 2 tot 13 jaar die 
in de gemeente Castricum en Heemskerk wonen of naar de basisschool 
gaan. Team Sportservice Kennemerland organiseert de activiteiten in 
opdracht van deze twee gemeenten en in samenwerking met diverse 
verenigingen.

Gratis sportieve activiteiten 
voor kinderen in de meivakantie

De gratis sportactiviteiten zijn voor alle kinderen van 2 tot 13 jaar die in Castricum of 
Heemskerk wonen of er naar school gaan. Foto: aangeleverd

Castricum - Op tweede paasdag heeft handbalvereniging CSV E1 meegedaan 
aan een toernooi in Antwerpen. Tegen professionele clubs als Sasja HC en 
Handbalclub Tongeren uit België lag het niveau hoog. De meiden en jongens 
hebben een goed toernooi gespeeld en zijn uiteindelijk vierde geworden. Een 
mooie prestatie, waar coach Joost trots op kan zijn. Inmiddels kijkt het team 
uit naar het volgende toernooi, dat in juni zal plaatsvinden bij HC Volendam. 
Foto: aangeleverd

CSV speelt internationaal 
toernooi in Antwerpen

Door Willem Koot

De eerste kans was voor de Zaankan-
ters, maar de bal werd van de lijn 
gehaald. Daarna een mooie kans 
voor Jacco. Maar Hercules zette even 
aan. De spits schoot via keeper Jesse 
Glorie op de paal. Ook Mika Miet-
tinen kreeg een kans. Zijn schot werd 
corner verwerkt door hun keeper. 
Rechtsback Job Min kwam óók alleen 
voor de keeper, te staan, die schitte-
rend redde. Na de rust over en weer 
kansen voor beide partijen. maar 
doelpunten bleven uit. Junior Duijn-
meijer werd nog ingebracht voor 
Hollenberg maar veel maakte dat 
niet uit. Wel mag gezegd worden dat 
de grensrechter van Hercules zo af en 

toe wel een puntje voor zijn ploeg 
mee pakte. Uit een achterbal die 
werd genomen door Jesse Glorie kan 
men namelijk niet buitenspel staan. 
Toch ging de vlag omhoog en de 
scheidsrechter was die regel ook 
even kwijt en �oot. Vijf minuten voor 
tijd had Hercules alsnog de winst 
kunnen pakken. Een voorzet werd 
prachtig (voor Limmen) over 
geschoten. Zo blijft Limmen op vier 
punten staan van de koploper. Alles 
is dus nog mogelijk. Volgende week 
weer een tegenstander uit de Zaans-
treek: WSV 30. Limmen 2 wist wel 
tegen Hercules 2 te winnen. De 
koploper kan het kampioenschap 
nauwelijks meer ontgaan en won 
met 2-4.

Topper Hercules Z - Limmen 
zonder doelpunten
Limmen - Voetbalvereniging Limmen bracht een bezoek aan Hercules Z. 
Op een zonovergoten sportcomplex ‘De Kuil’ begonnen de twee ploegen 
fel aan de wedstrijd.

Mika Miettinen vuurt op het doel. Foto: Harm Bongers

Castricum - De gratis introductie-
cursus ‘Hockey Helden’ gaat binnen-
kort van start. Kent u een kind in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar? Laat hem of 
haar dan snel weten dat ze drie 
zondagen in mei gratis en vrijblij-
vend kunnen uitproberen hoe leuk 
hockey is. De introductiecursus 
‘Hockey Helden’ vindt plaats op de 
zondagen 8, 15 en 22 mei van 10.30 

tot 11.30 uur bij Mixed Hockey Club 
Castricum (MHCC). De kinderen 
worden ingedeeld op leeftijd. 

Aanmelden kan via de website www.
mhcc.nl > Hockey > Hockey Helden. 
Komen de data niet goed uit? Gratis 
op proef meetrainen mag altijd! Mail 
naar jongstejeugd@mhcc.nl voor 
data en tijden.

Gratis introductiecursus bij MHCC

Door Nico Adrichem

Meervogels’31 was zich daar goed 
van doordrongen en met de wind in 
de rug werd Vrone onder druk gezet. 
Toch was de eerste kans voor de 
Pancrassers, maar doelman Cas 
Hoogland redde knap. Binnen het 
kwartier wisten Tom Adrichem en 
Jelle van der Eng de 0-2 op het bord 
te krijgen en mocht Vrone het gaan 
verzinnen. Toen de aanvallende 
angel Dennis Konijn geblesseerd 
uitviel, was het wel duidelijk dat dit 
een probleem was voor Vrone. De 0-3 
was dichterbij, maar deze beslissing 
werd uitgesteld tot na de rust.

Ook toen was Vrone echter de eerste 
met een kans, maar de paal redde 
Meervogels. Onder aanvoering van 
routiniers Stan Kaandorp en Niek van 
der Eng, die voorop gingen in de 
strijd, werd het spelbeeld weer in ons 
voordeel gedraaid en toen Jens 
Verduijn de 0-3 aantekende was het 
duidelijk dat de drie punten voor 
Meervogels waren. Erwin Krom en 
Stijn Beentjes lieten de teller zelfs 
oplopen naar 0-5 en na de moeilijke 
laatste weken hadden we deze 
uitslag niet verwacht. Volgende week 
weer een ploeg in het groenzwart en 
deze ploeg (Hollandia T) kreeg thuis 
een enorme oorwassing van 
Egmondia (0-6), dus ook zij zullen 

weten wat revanche is. Meervogels, 
wees op je hoede...

Programma:
Zondag 1 mei om 11.00 uur Meervo-
gels’31 2 - LSVV 2
Om 14.00 uur Meervogels’31 1 - 
Hollandia T 1 Supporters komt allen, 
het was afgelopen weekend te karig!

Akersloot - Meervogels’31 2 speelde tegen de elementen wind, hobbel-
veld en ZAP 2 en wist een gelijkspel af te dwingen. Dat scheen ook de 
verhouding te zijn geweest. Dat het eerste de wedstrijd niet op een strak 
gazon zou spelen was wel duidelijk, maar het veld van Vrone mag de 
naam voetbalveld eigenlijk niet meer dragen. Goed voetbal is daar niet 
op mogelijk en de ploeg die de organisatie het beste heeft staan en inzet 
toont, is daar spekkoper.

Meervogels’31 revancheert zich: 0-5 winst

Uitblinker Stan Kaandorp goed op 
dreef. Foto: Lynn Adrichem

Wim van Dijk kon na het middenspel 
van zijn partij tegen Barry Bleke-
molen kiezen voor verschillende vari-
anten die tot winst zouden leiden. 
Zoals een 1900-plus-speler betaamt, 
koos hij de meest dwingende variant. 
Tars Wanders boekte in een lange 
partij een knappe zege op Harold 
Ebels. In de 53e zet wist Wanders met 
succes een pion naar de overzijde te 
loodsen. Na een sluwigheid smeerde 
Jeroen van Vliet zijn tegenstander 

Nico Pepping een vervelende 
dubbelpion aan. Voor Pepping was 
dat het begin van de ellende en voor 
Van Vliet juist de basis voor een 
welverdiende zege. Paul de Ruijter 
zorgde voor een opvallende uitslag 
door te winnen van de op papier 
sterkere Marcel Wester: een puike 
prestatie van De Ruijter derhalve.

Nieuwkomer Jolanda Vos liet zien 
een heel behoorlijke partij te kunnen 

schaken. Tegen Robin Rommel 
bereikte zij een perspectiefrijke stel-
ling. Maar toen zij verzuimde voor 
het uitdelen van de genadeklap nog 
even de eigen koning in veiligheid te 
brengen, draaide de uitgekookte 
Rommel de rollen om: hij veroverde 
een zogenoemde ‘kleine kwaliteit’ en 
schoof in het eindspel toch naar de 
winst. Via een slimme vroege dame-
uitval veroverde Ferry Haan in de 
opening een pion van Theo Al. 

In het middenspel volgde een 
tweede pion, waarna Al strijdend ten 
onder ging en Haan zijn winstper-
centage opkrikte naar maar liefst 75 
procent. Komende vrijdag tref Vrede-
burg 1 het Hillegomse De Uil 2 voor 
een bondsduel in de eerste klasse B.

Limmen -  Vrijdag speelden de schakers van SV Vredeburg de 22e ronde 
van de interne competitie. De ogen waren gericht op het topduel tussen 
Bob Stolp en Bert Hollander. Kort achter koploper Luc Janssen strijden zij 
om de tweede plaats. Maar het a�che leverde geen vuurwerk op. In een 
stelling die bepaald nog niet was uitgekauwd, besloten de opponenten 
op de twintigste zet tot een remise. Beter een half ei, dan een lege dop, 
was blijkbaar het devies.

Geen vuurwerk bij topduel 
schaakvereniging Vredeburg

LIMMEN  -  WSV’ 30

Pupil v.d. week: Seth Beemsterboer, speler van LIMMEN JO13-1
Balsponsor:  Perkgoedspecialist Cristian Schilder

VELDT Tegelwerken

ZONDAG 1 MEI
Aanvang 14.00 uur:



AGENDA
WOENSDAG 27 APRIL

Koningsdag met reveille 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 
Bakkummerstraat, Van Oldenbarne-
veldweg en Van der Mijleweg) en 
Oranjefeest van 09.00 tot 18.00 uur 
aan de Vuurbaak in Limmen met 
feesttent, live muziek, vrijmarkt, 
lunch in het park en springkussen.

DONDERDAG 28 APRIL
Voorstelling ‘De Zeemeermin en de 
linke soep’ (3+) door Theater 
Poppekus om 11.00, 13.00 en 15.00 
uur in bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castricum. 
Toegangsprijs: 5 euro.

Donateursavond Oud-Castricum 
om 20.00 uur in het Supreme 
College (voormalige Maranatha-
kerk) aan de Koning Willemstraat 1 
in Castricum. Toegang gratis. Er zijn 
circa 175 plaatsen beschikbaar, dus 
kom op tijd!

VRIJDAG 29 APRIL

Jubileumconcert Bernard van den 
Boogaard (piano) en Anke Buringa 
(dwars�uit) om 20.00 uur in de 
Cultuurkoepel aan de Kennemer-
straatweg 464 in Heiloo. Kaarten à 
15 euro via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en bij het VVV-kantoor op 
Landgoed Willibrordus. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 30 APRIL
Fietsexcursie over Tweede Wereld-
oorlog (12+) onder leiding van John 
Heideman om 10.00 uur vanaf 
bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 in Castricum. Deel-
name kost 15 euro. Reserveren via 
www.pwn.nl/eropuit is verplicht.

Voorstelling ‘Fluiten in het Donker’ 
door Helmert Woudenberg om 
20.15 uur in theater Koningsduyn 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Kaarten via www.gees-
terhage.nl. Foto: aangeleverd

ZONDAG 1 MEI
Maandelijkse wandeling door het 
Oer-IJ-gebied om 13.00 uur bij 
Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in 
Akersloot. Deelname kost 2 euro 
inclusief toegang tot de expositie 

(geen pinbetaling mogelijk).

Concert met vertaalde Amerikaanse 
popsongs in Cultuurkoepel ‘De 
Vertalingen’ door Paul de Munnik, 
JP den Tex en Kees Prins om 15.00 
uur in de Cultuurkoepel aan de 
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. 
Kaarten à 25 euro via www.cultuur-
koepelheiloo.nl en bij het VVV-
kantoor op Landgoed Willibrordus 
Heiloo. Foto: Sander de Goede

Open dag van 11.00 tot 17.00 uur 
bij Afscheidshuis Venire aan de 
Schipperslaan 4k in Limmen. Info 
op www.afscheidshuisvenire.nl of 
bel: 072 2029064 (24/7 bereikbaar).

Optreden duo Loris om 15.00 uur in 
restaurant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum. 
Toegang gratis. Info via www.deou-
dekeuken.net. Foto: aangeleverd

MAANDAG 2 MEI

PrutsHubDag van 14.00 tot 15.30 
uur in Bibliotheek Kennemerwaard 
aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum. Kinderen vanaf 7 jaar 
kunnen prutsen aan robots. Deel-
name kost 7,50 euro (5 euro voor 
leden). Aanmelden via www.bknw.
nl/agenda. Foto: aangeleverd

DINSDAG 3 MEI
Voorstelling ‘Daan Duurzaam en de 
linke soep’ (3+) door Theater 
Poppekus om 11.00, 13.00 en 15.00 
uur in bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castricum. 
Toegangsprijs: 5 euro.

Jong Castricum kookt! om 18.30 uur 
(inloop vanaf 18.00 uur) bij Welzijn 
Castricum aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. Deelname kost 5 euro, 

aanmelden uiterlijk vrijdag via 
info@welzijncastricum.nl onder 
vermelding Castricum Kookt!.

Lezing over verzetsheldin Thea 
Hoogensteijn door auteur/journa-
list Jan Hopman om 10.00 uur bij de 
Verhalengroep Castricum in 
gebouw De Duynkant aan de 
Geversweg 1b. Entreeprijs 3 euro 
(inclusief ko�e of thee). 

WOENSDAG 4 MEI
Dodenherdenking. Diverse plech-
tigheden in Castricum, Akersloot en 
Limmen. Zie overzicht op de 
gemeentepagina in deze krant.

Eerste streekmarkt van dit seizoen 
op het Schulpersplein in Bakkum.

Luisteren naar klassieke muziek met 
Gert Floor van 10.00 tot 12.00 uur 
bij Toonbeeld aan de Geester-
duinweg 7 in Castricum. Thema: 
‘Het enige wat bleef was hun 
muziek’. Toegangsprijs: 8 euro. 
Aanmelden via www.bknw.nl/
agenda.

Oecumenische viering om 18.15 
uur in de dorpskerk ter nagedach-
tenis aan de slachto�ers uit de 
Tweede Wereldoorlog. Thema: Vrij-
heid in verbondenheid. De viering 
duurt ongeveer een half uur, 
daarna deelname aan de stille tocht 
naar het monument op de grens 
van Castricum en Limmen.

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.deoudekeuken.net 
voor uitgebreide informatie.

Oud-Castricum presenteert tot eind 
juli de expositie ‘Emigratie vanuit 
Castricum’ in gebouw De Duynkant 
aan de Geversweg 1b in Castricum. 
Deze expositie is op elke eerste en 
derde zondag van de maand te 
bekijken tussen 13.30 en 16.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 1 euro 
(gratis voor leden).

Akersloot - Vanwege Akercity Rock ‘n 
Roll start Timmerdorp Akersloot dit 
jaar één dag eerder dan normaal. Van 
dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 
augustus is de Roemersdijk weer dé 
place to be voor kinderen die nu in 
groep 4, 5, 6, 7 of 8 zitten. Deze bijzon-
dere jubileumeditie pakt de organi-
satie extra groots uit met als thema 

ridders en jonkvrouwen!
Al meer dan honderd kinderen hebben 
zich tot nu toe ingeschreven voor 
Timmerdorp 2022! De inschrijving 
verloopt ook dit jaar online via de 
nieuwe website www.timmerdorpa-
kersloot.nl. De kosten bedragen 25 
euro per kind inclusief alle sport- en 
spelactiviteiten en elke dag lunch, 

drinken en fruit. Als je je inschrijft vóór 
30 april betaal je slechts 22,50 euro. 
Mede dankzij de vele lokale onderne-
mers die het evenement sponsoren 
kan men er elk jaar weer een groot 
kinderfeest van maken. Wilt u Timmer-
dorp Akersloot sponsoren? Stuur dan 
een e-mail naar sponsors@timmer-
dorpakersloot.nl voor meer informatie.

Inschrijving Timmerdorp sluit 30 april

Bakkum - Fotograaf Minou Spits 
exposeert in de maanden april en mei 
met een klein overzicht van haar werk 
in De Oude Keuken in Bakkum. Ze 
toont kleurrijke en sfeervolle foto’s van 
haar vele reizen naar Cuba, met vooral 
het vrolijke en bijzondere staatleven. 
Brutale straatpoezen laten zich daarbij 
graag fotograferen. Dieren komen ook 
weer in beeld in de serie die Minou 
maakte in de natuur in de omgeving. 
Ze vertelt over haar werkwijze dat ze, 
voordat ze een foto neemt, eerst het 
plaatje in haar hoofd visualiseert, om 
daarna pas het hersenspinsel van de 
situatie ook echt vast gaat leggen. 
Daarbij vereist fotograferen kijken, 
kijken en nog eens kijken. Met daar-
naast een vleugje geduld.

Minou fotografeert al vanaf dat ze 15 
jaar was, toen ze met haar eerste 
camera, een analoge (Russiche) Zenit 
E. al op pad ging. Sindsdien gaat ze 
eigenlijk nooit van huis zonder 
camera. Tegenwoordig is ze allround 
fotograaf. Ze doet portretten, brui-
loften, reis- en natuurfotogra�e. Ook 
geeft ze cursussen aan beginnende 
fotografen. Daarnaast is ze de huisfo-
tograaf van De Oude Keuken. Haar 
foto’s zijn te zien op facebook.com/
deoudekeukenbakkum en Instagram 
(instagram.com/de oude keuken) en 
www.fotograafminou.nl. 
De expositie is van 4 april tot 30 mei te 
zien in restaurant De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117, dagelijks 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Expositie: In de lens gevangen
De foto’s van Minou Spits zijn kleurrijk en sfeervol. Foto: Minou Spits

Camille Barbin is weekdierdeskun-
dige en bekend fotograaf. Ze 
spreekt een zelfontwikkelde 
genderneutrale taal en is de nieuwe 
vriendin van Lola’s moeder Saar. De 
vijftienjarige Lola groeit op in 
Biotopia, een autarkie in Haren. 
Haar leeftijdsgenote Gwendolyne 
woont op nog geen kilometer 
afstand in de gewone wereld, die 
door de milieucrises allang niet 
meer zo gewoon is. Terwijl Lola 
poseert voor Camille, vallen vogels 
Gwendolyne aan.
Sabine van den Berg groeide op in 
Castricum en woonde er tot haar 
twintigste levensjaar. Via Rotterdam, 
Amsterdam, Friesland en Groningen 

is ze nu weer terug in Noord-
Holland. Sinds twee jaar woont ze 
weer in Amsterdam en komt ze ook 
weer vaak in Castricum. Vooral ’s 
zomers, want: ,,Ik blijf een kind van 
de zee.’’ Ze maakte reeds naam met 
de romans ‘De naam van mijn 
vader’, ‘De lachende derde’, ‘Wissel’ 
en ‘Dingen die niet mogen’. De 
trilogie ‘Zien, Horen Zwijgen’ (2018) 
en haar poëzie- en tekendebuut 
Nestvlinders (2019) werden beide 
genomineerd voor het Beste 
Groninger Boek. Biotopia 1.0 is vrij 
geïnspireerd op de jaren dat Van 
den Berg leefde in  kunstenaarsge-
meenschap De Biotoop in Haren. 
Daarover verscheen eerder 
‘Berichten uit de Biotoop’ (non-�ctie, 
2019) bij Uitgeverij Oevers.

De nieuwe roman van 
Sabine van den Berg
Castricum - Biotopia 1.0, deel 1 van een trilogie, is een ijzingwekkend en 
intrigerend verhaal, met humor en duidelijk plezier geschreven, over 
nieuwe levensvormen en nieuwe bedreigingen. Hoe ziet onze nabije 
toekomst eruit, als de samenleving nog verder polariseert? Niet eerder 
zat Sabine van den Berg de actualiteit zo dicht op de huid. In haar wereld 
gaan satire en huivering hand in hand. Biotopia 1.0 is een literair, ecolo-
gisch verhaal, de eerste roman waarin genderneutrale taal een rol speelt.

Sabine van den Berg. 
Foto: Maarten Meester

De nieuwe roman Biotopia 1.0.
Foto: aangeleverd
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