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Door Hans Boot

Het was de bedoeling dat de 
quickscan in februari – of liefst nog 
eerder – gereed zou zijn, maar die 
planning werd niet gehaald. 
Wethouder Ron de Haan: ,,Daar had 
ik begin december al voor gewaar-
schuwd. Het is natuurlijk een lastige 
opgave om met een initiatiefgroep 
– die eigenlijk iets anders wil – over-
eenstemming te bereiken over juridi-
sche, �scale en andere wetmatig-
heden die de gemeenteraad nodig 

heeft om een keuze te kunnen maken 
uit een nieuwe Witte Brug die we zelf 
bouwen, een groter bad of een nog 
groter bad met een sporthal wat je 
extern laat neerzetten door een 
marktpartij. Ik had het �jn gevonden 
als we nu zo ongeveer een de�nitief 
ontwerp hadden en met de bouw 
konden beginnen, maar ik heb er 
vrede mee dat het in de politieke 
hectiek goeddeels is gelukt een geza-
menlijk product te leveren dat de 
raad moet duiden. In alle varianten 
staat de gemeente aan de lat voor de 

risico’s en de exploitatietekorten.’’

Opties
De quickscan is een 18 pagina’s 
tellende rapportage geworden met 
een stevige aantal bijlagen, waar de 
nieuwe raad haar tanden in mag 
zetten. Het rapport bevat drie vari-
anten die met elkaar worden verge-
leken. De eerste is de uitvoering in 
een programma van eisen dat De 
Haan reeds in maart 2021 aan de 
Raad voorlegde en waarmee AGS 
Architects als winnaar van een Euro-
pese aanbesteding al sinds 
september mee aan het werk wil 
gaan.
De Haan: ,,Het plan is klaar voor 
uitvoering, voldoet aan door de raad 
gestelde �nanciële en ruimtelijke 
kaders en heeft een volledig partici-
patieproces met inwoners, sportver-
enigingen, het Jac. P. Thijsse College 
en beheerders van de bestaande 
sporthal doorlopen. Het komt neer 
op de bouw van een sober en doel-
matig zwembad, waarvan het jaarlijks 
tekort conform de raadsopdracht niet 
hoger is dan 860.000 euro met de 
mogelijkheid dat er over tien jaar een 
nieuwe sporthal kan worden aange-
bouwd. De gemeente is geldschieter 
en opdrachtgever en de locatie De 
Witte Brug komt vrij voor 
woningbouw.’’ 
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant.

Castricum - Voor hoe het staat met de plannen voor een nieuw zwembad 
moeten we terug naar een raadsvergadering van 9 december vorig jaar. 
Nu is ie er dan eindelijk: de quickscan in varianten van een bad met en 
zonder sporthal, waar lang naar is uitgezien en waarover de nieuwe 
gemeenteraad zich mag buigen.

Nieuw huiswerk voor raad over 
zwembadkeuze na quickscan

Hoe lang zal het nog duren voordat het nieuwe zwembad wordt gerealiseerd op 
veld 5 van FC Castricum? Archie�oto: Hans Boot

Castricum - Burgemeester Toon Mans heeft vorige week dertien inwoners van de gemeente Castricum Koninklijk 
onderscheiden, een record. Eén inwoner is benoemd tot Ridder, twaalf anderen werden Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Van links naar rechts: mevrouw Schram-Wulp, mevrouw Groen-Coumans, de heer Keijser, mevrouw Mooij-Van 
Baar, de heer Levering, mevrouw Jak-Zentveld, de heer Kruijenaar, burgemeester Mans, de heer Veldt, de heer Beentjes, 
mevrouw Admiraal-Zomerdijk, de heer Elzas, mevrouw Witkamp en mevrouw Wijdekop-Krugers. Foto: aangeleverd.

Recordaantal Koninklijke 
onderscheidingen in Castricum

Limmen - In de nacht van zaterdag 
op zondag heeft de politie het rijbe-
wijs van een automobilist ingevor-
derd. De man reed over de Rijksweg 
en viel op doordat zijn achterlicht 
defect was. Nog voordat agenten 
hem daarop konden aanspreken, 
zagen ze hoe de man meerdere 
malen slingerde en met zijn voertuig 
regelmatig op de verkeerde rijbaan 
terecht kwam. Uit de blaastest bleek 
dat hij bijna drie maal meer had 
gedronken dan is toegestaan.

Defect achterlicht 
leidt tot aanhouding 
drankrijder

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

AARDBEIENSLOF

Fijne 
moederdag

VERKRIJGBAAR OP 5 MEI

ORANJE TOMPOUCEN 2,75
PER STUK

12,50
5 STUKS

Ook online te bestellen 
op www.deroset.nl

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
SPINAZIESTAMPPOT MET 
DRAADJESVLEES EN JUS

SAMEN€ 8,99

ASPERGESOEP
PER POT  € 4,99

MINUTE STEAK
25% KORTING

VLEESWARENTRIO 
WIJNCERVELAAT

SMEERWORST
CORNED BEEF

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, Hoek-
stra, Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. 
Praktijken Leemhuis/vdMaarel 
en Hoekstra gesloten van t/m 6 
mei, praktijk Bakker gesloten 
van 9 t/m 13 mei.

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 geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

WOENSDAG 4 MEI 
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 18.15 uur, Oecume-
nische dienst, Pastor Ron 
Hopman, Dodenherdenking.

DONDERDAG 5 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

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

VRIJDAG 6 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars

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

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 12.00 uur, Bij 
Maria op de ko�e met J. Eekels.

ZATERDAG 7 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew en 
diaken Jaider met Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met zanggroep. Voorganger: 
dhr. K. Kroone.

ZONDAG 8 MEI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen. 
MvdH. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Brug-
gink met herenKoor. 
Moederdag.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. A. A. van 
Kampen.

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met liturgisch koor. 
Voorganger: dhr. K. Kroone.

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, Eucharistie-
viering met M. Nagtegaal. M.m.v. 
Herenkoor.

MAANDAG 9 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 10 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

Vervolg voorpaginaverhaal

Optie twee behelst een plan van de 
Initiatiefgroep Nieuw Zwembad 
onder aanvoering van de manager 
en een bestuurslid van de Stichting 
Witte Brug. Zwembad en sporthal 
worden in één beweging neergezet. 
Samen met nog wat voorzieningen, 
zoals een recreatiezone in het 
zwembad en commerciële ruimtes 
die – zo zeggen de opstellers – ‘de 
exploitatie van het totale complex 
gunstiger maken en de inwoners van 
Castricum iets extra’s bieden’. 
Sporthal De Bloemen BV, waarmee 
de gemeente nog tot 2035 een 
contract heeft, wordt afgekocht. Het 
gebouw wordt gesloopt en de grond 
wordt eveneens ingezet voor 
woningbouw.

De derde variant is vergelijkbaar met 
de tweede, met dat verschil dat de 
uitvoering plaatsvindt in regie en 
opdrachtgeverschap van een stich-
ting die voortvloeit uit de eerder 
genoemde initiatiefgroep. Volgens 
De Haan ‘particulier initiatief dus, 
maar waarvoor de �nanciële risico’s 
en tegenvallers door de gemeente 
moeten worden gecompenseerd’.

Uitkopen
De rapportage bevat de nodige 
cijfers van kosten en opbrengsten. 
Daarover zegt de wethouder: ,,Nu is 

reeds duidelijk dat door de vertra-
ging in tijd en oplopende bouw-
kosten de goedkoopste variant de 
gemeente jaarlijks meer dan één 
miljoen gaat kosten. Het verschil met 
de andere varianten zit namelijk in 
de bouw van de sporthal nu of over 
tien jaar. Dus resteert de keuze om 
de ondernemers uit te kopen of het 
contract tot 2035 uit te dienen. De 
optie om de huidige sporthal te laten 
staan, lijkt vooralsnog gunstiger. Voor 
de lange termijn is het voordeliger 
de sporthal nu alvast mee te nemen, 
omdat de investeringskosten in 2035 
waarschijnlijk hoger zijn dan nu. Ook 
de jaarlasten van een zwembad met 
sporthal samen kunnen bij hogere 
omzetten, meer commercie en 
hogere bezoekersaantallen gunstiger 
uitpakken dan wanneer nu alleen 
een zwembad wordt gebouwd.’’

Herontwikkeling
Roel Beems, voorheen fractievoor-
zitter van Lokaal Vitaal, steekt al jaren 
zijn nek uit voor het nieuwe 
zwembad. Over de quickscan zegt 
hij: ,,De derde variant, waarbij de 
exploitatie volledig wordt uitbesteed, 
zou nader onderzocht moeten 
worden. Dat is eigenlijk het model 
dat voor de huidige sporthal wordt 
gehanteerd en ook in veel andere 
gemeenten de basis is voor exploi-
tatie van sportcentra, waarbij meer-
dere faciliteiten onder één dak zitten. 

Vaak zie je dan dat er op de sporthal 
geld wordt overgehouden, terwijl er 
voor de zwemvoorziening geld bij 
moet, maar door synergievoordelen 
en slimme exploitatie kan het dan 
met beperkte jaarlijkse subsidie net 
uit. In Castricum wordt dat beeld 
scheef getrokken, doordat de 
huidige opstallen (zowel bad als hal) 
al gedateerd zijn en volledig afge-
schreven. Dus geen kapitaallasten 
meer, maar nu nog wel hoge ener-
giekosten en dat wordt in de 
quickscan niet meegenomen.’’

Beems voegt daaraan toe: ,,De 
woningbouwopgave in Castricum 
kunnen we alleen realiseren op 
inbreilocaties. Dat kan door 
gebouwen ouder dan vijftig jaar, die 
op gemeentelijke grond staan, te 
herbestemmen. Op de vrijgekomen 
locaties kunnen dan woningen 
worden gerealiseerd voor de diverse 
doelgroepen. Je zult moeten heront-
wikkelen en daar hoort bij dat je 
investeert. Vaak worden die investe-
ringen in tientallen jaren afge-
schreven, zodat de kosten per jaar te 
overzien zijn. Daarnaast speelt ook 
nog mee dat we een opgave hebben 
op het gebied van de energietran-
sitie, waarbij herontwikkeling een 
betere optie is dan het decennia lang 
hebben van hoge energiekosten in 
oude panden waar de warmte door 
het dak naar buiten vliegt.’’

‘Nieuw zwembad duurder door 
vertraging en hogere bouwkosten’

Door Hans Boot

Stefan Tijms, Teamleider van de Tech-
nische Dienst bij Camping Gevers-
duin, is een van de medewerkers die 
erg blij is met de vernieuwde speel-
tuin: ,,Deze is een stuk groter 
geworden doordat we de weg 
hebben verlegd. Er is een nieuwe 
kabelbaan bijgekomen en we hebben 
een fantastisch nieuw speeltoestel 
met water en een loopbrug. Ook is de 
speeltuin uitgebreid met een water-
pomp en waterrad. Op onze camping 
staat duurzaamheid hoog in het 

vaandel. Bij het vernieuwen van de 
speeltuin is hier dan ook over nage-
dacht en zodoende werkt de verlich-
ting op zonne-energie.’’

Lintje
Ook campingmanager Els Scholten is 
trots op de aanwinst: ,,Niet alleen de 
kinderen, maar ook de ouders 
kunnen heerlijk vertoeven aan het 
Voorplein. De speeltuin is aan de 
achterkant omheind met een hek, 
waardoor de kinderen veilig kunnen 
spelen. Vanaf het nieuw bestrate 
terras van restaurant Knoest en 

restaurant Vos Food, is er goed zicht 
op de speeltuin, zodat ouders een 
oogje op de kinderen kunnen 
houden.’’ 
Voor de opening heette Rianne Hoek, 
waarnemend teamleider receptie, 
iedereen van harte welkom en 
bedankte Barry Bimmerman de bij 
het project betrokken instanties en 
personen. Hij vertegenwoordigde De 
Twee Heren, het bedrijf uit Groote-
broek dat het ontwerp en volledige 
uitvoering voor zijn rekening nam. 
Daarna mocht mascotte Ullie, uiter-
aard omringd door kinderen, het 
traditionele lintje doorknippen.

De speeltuin op Camping Geversduin 
aan de Beverwijkerstraatweg 205 is 
elke dag van zonsopgang tot zonson-
dergang geopend.

Castricum - Zaterdag is de vernieuwde speeltuin aan het Voorplein op 
Camping Geversduin feestelijk geopend. Er is sinds januari hard gewerkt 
aan het doorvoeren van een aantal veranderingen, waardoor de 
kinderen nog meer plezier op de gezellige familiecamping kunnen 
beleven.

Campingspeeltuin feestelijk geopend
De speeltuin is o�cieel geopend. Foto: Hans Boot
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Heel veel lintjes
Op de dag vóór Koningsdag kregen 13 
inwoners een ‘lintje’ opgespeld door de 
burgemeester. Ze werden koninklijk onder-
scheiden voor hun jarenlange, vrijwillige 
inzet voor de samenleving. “We hebben er 
één ‘Ridder’ bij en twaalf ‘Leden in de Orde 
van Oranje-Nassau’,” somde burgemeester 
Toon Mans op. ‘Wij zijn trots op hen. En op 
alle andere vrijwilligers in onze gemeente.’ 
Hij ging op de foto met de kersverse 
decorandussen: 
Mevrouw Schram-Wulp, Groen-Coumans, 
de heer Keijser (‘Ridder’), mevrouw 
Mooij-Van Baar, de heer Levering, mevrouw 
Jak-Zentveld, de heer Kruijenaar, burge-
meester Mans, de heer Veldt, de heer 
Beentjes, mevrouw Admiraal-Zomerdijk, 

de heer Elzas, mevrouw Witkamp en 
mevrouw Wijdekop-Krugers. Op onze web-
site (onder Nieuws) leest u alles over hen.

De dag erna, traditioneel op Koningsdag, 
kwamen oud-gedecoreerden samen in 
Geesterhage. Bijna 150 van hen gaven aan 
de uitnodiging van de burgemeester gehoor 
en samen met echtgenoten kwam het totaal 
aan belangstellenden op bijna 200. Zij luis-
terden naar de speech van de burgemees-
ter, zongen het Wilhelmus, luisterden naar 
Franse chansons door docenten van Toon-
beeld, en proostten met een Oranjebittertje. 
Ze genoten dat het weer kon, na twee jaren 
van beperkende corona-maatregelen.

Herdenking 4 mei: Vrijheid in verbondenheid
Vandaag, 4 mei, herdenken wij alle 
Nederlandse militairen en burgers die 
stierven in oorlogssituaties en bij vre-
desoperaties sinds de Tweede Wereld-
oorlog. Er zijn herdenkingsmomenten 
in Castricum, Akersloot en Limmen, 
op diverse tijdstippen. Het programma 
leest u op onze website. Iedereen is 
welkom om aan te sluiten bij een van 
de drie kerkdiensten, de stille tochten, 
en de kransleggingen.

Viering Bevrijdingsdag, 5 mei
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 bevrij

dingsvuur, 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

Vlagprotocol
Herdenkt u ook de oorlogsslachtoffers op 
4 mei en viert u ook Bevrijdingsdag op 
5 mei? En wilt u daarvoor de vlag hijsen? 
Dat is mooi. Het vlagprotocol voor die 
dagen is als volgt: 

- op 4 mei, van zonsopgang tot 
  zonsondergang: vlag half-stok
- na zonsondergang de vlag binnenhalen
- op 5 mei, vanaf zonsopgang: in top.

Kapotte spullen? Duurzaam advies? 
Kom naar Repair Café 
Zaterdag 14 mei is er weer een Repair 
Café in de bibliotheek van Castricum. 
Komt u ook langs? U kunt samen met 
de vrijwilligers aan de slag met kleine 
elektrische en huishoudelijke appara-
ten. U kunt komen met apparaten die 
maximaal het formaat hebben van een 
stofzuiger. 

Komt u inderdaad met een stofzuiger? 
Stofzuigers worden alleen gerepareerd als 
er een lege zak in zit. Ook kunt u komen 
voor eenvoudige reparaties aan computers 
en elektronica of elektronisch speelgoed. 
Verder is er advies bij textielreparatie, waar-
onder ook advies bij haak- of breiwerk. U 
kijkt mee met de reparatie en helpt of denkt 
mee waar dat kan. Naast gerepareerde 
spullen brengt een Repair Café ook veel 
gezelligheid. U kunt koffie en thee drinken 
en ideeën uitwisselen met andere bezoe-
kers. Er is geen advies bij fietsreparaties. 
Er is een energiecoach van CALorie 
aanwezig die u kan voorzien van energie-

advies. De energiecoach heeft kennis en 
ervaring om mensen vooruit te helpen bij 
het verduurzamen van hun woning. Ook 
hebben ze een folder voor u met 24 tips 
die u kunnen helpen om energie te bespa-
ren. Er is ook iemand aanwezig van Tran-
sitie Castricum bij wie meer informatie te 
krijgen is over de activiteiten van Transitie 
Castricum en hoe meegedaan kan worden. 

Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. Het Repair 
Café vindt plaats op zaterdag 14 mei in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 1 en is 
geopend van 12:30 tot 15:30 uur (let op: 
dus niet van 13:00-16:00 uur zoals voor-
heen!). Wanneer het druk is, kunnen we 
mogelijk aan het eind van het Repair Café 
niet meer iedereen helpen. Wilt u zeker zijn 
van reparatie, kom dan bijtijds. De entree 
is gratis maar giften zijn welkom. U betaalt 
alleen voor eventuele materialen. Repare-
ren en laten repareren is uiteraard op eigen 
risico.

Gemeentediensten gesloten op 5 mei, balies 
5 mei:
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, is het gemeen-
tehuis, inclusief de balies en de receptie 
gesloten. 
Die dag is ook de milieustraat in Castricum 
gesloten (net als die in Heiloo en Uitgeest). 
De milieustraten in Bergen en Schoorl zijn 
wél geopend. U kunt de juiste openingstij-
den vinden op onze website: 
www.castricum.nl/afval.  

Aan het ophaalschema voor de rolcontai-
ners verandert op 5 mei niets: we komen 
gewoon langs om de rolcontainers te 
legen. 

Tip: U kunt de juiste ophaaldagen altijd 
vinden op mijnafvalwijzer.nl en in de Afval-
wijzer app.

6 mei:
Op vrijdag 6 mei kunt u niet terecht bij 
onze publieksbalies. Ze zijn die dag geslo-
ten in verband met noodzakelijk onderhoud 
aan onze systemen. 
Een aantal producten moet u altijd per-
soonlijk aanvragen bij onze balies en dat 
lukt dus die dag niet. Maar steeds meer 
producten en diensten zijn ook online te 
regelen via onze website. Dus zonder 
afspraak te maken vooraf en zonder langs 
te komen. Denk bijvoorbeeld aan het aan-
vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) of het doorgeven van een verhuizing. 
Op 6 mei zijn we wel gewoon telefonisch 
bereikbaar, via 14 0251 (24/7 te bereiken). 
Wilt u iets doorgeven over de openbare 
ruimte? Denk aan een losse stoeptegel, 
zwerfvuil of kapotte straatverlichting. Geef 
dat dan door via www.fixi.nl of de Fixi app.

     

Agenda diverse raadsbijeenkomsten
Donderdag 12 mei 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
21.15 – 22.30  Raadsinformatiebijeenkomst over sociale woningbouw 
21.15 – 22.30   Auditcommissie   

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 12 mei vergadert de raad in 
het gemeentehuis. U bent van harte welkom 
de vergaderingen 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. 

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, dan kunt u zich 

aanmelden voor het raadsspreekuur. Aan-
melden kan via de griffie, tot uiterlijk 12.00 
uur op de donderdag voorafgaand aan het 
spreekuur. Het eerstvolgende Raadsspreek-
uur is op maandag 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.

Bijna 6 miljard
Hoeveel brandharen hebben de eikenpro-
cessierupsen vorig jaar in Castricum opge-
leverd? Deze prijsvraag leverde 50 winnaars 
op en eerlijk is eerlijk: ze zaten er allemaal 
wel een haartje naast. De gemeente zelf 
maakte de berekening als volgt: er waren 
37 nesten met gemiddeld 75 rupsen per 
nest. Elke rups produceert per seizoen 
2,1 miljoen brandharen (in 3 rondes van 
700.000 per keer). Dit alles komt uit op een 
kleine 5.827.500.000 brandharen in totaal 
voor de gemeente Castricum. De gemeente 
verwijdert de nesten van de rups, omdat 
de brandharen klachten geven aan huid en 
ogen.
Vorige week zijn de prijzen uitgereikt. Elke 
winnaar kreeg een vogelhuisje, geschikt 
voor mezen. Want die mezen zijn gek op 

de eikenprocessierups en helpen zo op een 
natuurlijke manier mee de plaag te vermin-
deren. Op de foto krijgt mevrouw Sterk een 
kastje uitgereikt van groenbeheerder Theo 
Schouws.
Wie een nest ziet, kan dit melden bij de 
gemeente. Dit gaat het makkelijkst via 
Fixi.nl of de website.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 4 mei 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

De gemeenteraad van Castricum heeft op 22 januari 2022 besloten voor het perceel 
B 3859 geen voorbereidingsbesluit te nemen. Tegen het besluit kan geen bezwaar of 
beroep worden ingediend.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail thomasvanderzande@debuch.nl.

Weigering voorbereidingsbesluit B 3859

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
2 meelbessen Piet Heinlaan t.h.v. huisnr. 27
1 acacia Van Speijkkade t.o. huisnr. 29
1 iep Naast Kortenaerstraat 46

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

Bachstraat 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 19 april 
2022 (Z22 068906)
Bloemgaarde 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
19 april 2022 (Z22 068874)
Fien de la Marstraat 13, 45, 49, 63, 65 in Castricum, het plaatsen van 
zonnepanelen’, datum ontvangst 25 april 2022 (Z22 069440)
Langs A9 (kadastraal I 17) in Akersloot, het plaatsen van een informatie bord, 
datum ontvangst 26 april 2022 (Z22 069608)
Magnolialint 10 in Limmen, het plaatsen van een dakserre, datum ontvangst 22 april 
2022 (Z22 069395)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een veranda, datum ontvangst 26 april 
2022 (Z22 069623)
Oranjelaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 25 
april 2022 (Z22 069465)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Eerste Groenelaan 58 in Castricum, het verwijderen van een draagwand, 
verzenddatum 22 april 2022 (Z22 067976)
Martin Luther Kinglaan 109 in Castricum, het vergroten van de woning, 
verzenddatum 23 april 2022 (Z22 063013)
Oranjelaan 16 in Castricum, het bouwen van een erker en het isoleren van de 
woning, verzenddatum 23 april 2022 (Z22 063309)
Schubertstraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een erker, verzenddatum 20 april 
2022 (Z22 064965)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een kelder gedeeltelijk onder het 
eerder vergunde bijgebouw, verzenddatum 26 april 2022 (Z051500)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dr. Ramaerlaan 1 in Castricum, het herstellen en restaureren van het spuithuisje 
(monument), verzenddatum 23 april 2022 (Z22 063424)
Seringenlint 2 in Limmen (ter hoogte van Kapelweg 26 en 28), het bouwen van 
een woning, verzenddatum 28 april 2022 (Z22 063291)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning 100-jarig jubileumfeest Vitesse’22 
Castricum Puikman 2 in Castricum op 6 mei 2022, verzenddatum 21 april 2022 
(Z22 058526)
Verleende evenementenvergunning Oer-IJ Expeditie Castricum 2022 
Gemeente Castricum op 26 mei 2022, verzenddatum 22 april 2022 (Z22 058314)
Verleende standplaatsvergunning Kip Pasa voor de verkoop van grillkippen in 
de periode van donderdag 28 april 2022 tot en met donderdag 29 december 
2022, Churchillplein Akersloot, verzenddatum 25 april 2022 (Z22 067597)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Glasvezelnetwerk in Castricum
De gemeente Castricum heeft met 

lasve ele l itant - er een samen-
werkingsovereenkomst gesloten over 
de aanleg van een glasvezelnetwerk 
in beide gemeenten. De vergunning 
daarvoor is verleend. De verwachting 
is dat er na de zomer van 2022 gestart 
kan worden met de aanleg. Op termijn 
kan een tweede partij, Delta Fiber, ook 
beginnen met aanleggen, omdat zij ook 
een vergunning hebben gekregen. 

Twee partijen willen glasvezel aanleggen
Op dit moment zijn er twee partijen die 
glasvezel willen aanleggen, maar de 
gemeente heeft alleen met E-Fiber een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
E-Fiber is ook degene die als eerste aan 
de slag mag in de gemeente. Inmiddels 
heeft Delta Fiber vergunning aangevraagd 
en gekregen voor de aanleg van een eigen 
netwerk. Op basis van de Telecomwet is 
er geen reden een vergunning te weigeren, 
ook niet als er al door iemand anders een 
netwerk wordt aangelegd. Wel heeft de 
gemeente als voorwaarde gesteld dat Delta 
Fiber pas mag beginnen als E-Fiber hele-
maal klaar is met de aanleg. Dit vanwege 

de zogeheten graafrust: de gemeente wil 
voorkomen dat straten en andere plaatsen 
te snel weer opnieuw open moeten.
De gemeente heeft geprobeerd de twee 
partijen te laten samenwerken met één aan-
nemer. Dat zou het voor inwoners overzich-
telijk houden en minder overlast veroorza-
ken. Deze poging is helaas gestrand.

Rol van de gemeente
De aanleg van snel internet/glasvezel is een 
vrije markt. Iedereen mag een campagne 
starten en kabels in de grond leggen. De 
gemeente heeft hier géén invloed op. Dit 
alles gebeurt op basis van de Telecom-
municatiewet waarin onder andere deze 
gedoogplicht voor gemeenten geregeld 
wordt. Wel kunnen wij aangeven wat onze 
wensen, voorschriften en eisen zijn met 
betrekking tot de aanleg en uitvoering.

Aanbod
De gemeente is geen partij bij een aanbod 
of in een (mogelijke) overeenkomst tussen 
aanbieder en bewoner. De gemeente geeft 
daarin ook geen advies. De overweging 
voor het afnemen van een dienst is alleen 
voor de bewoner zelf.

Nooit te oud voor vakantie!

VAKANTIES VOOR OUDEREN
Vraag dan nu kosteloos onze brochure aan via

0318 - 48 51 83 | www.allegoedsvakanties.nl 
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Wies en de Liefde. Foto: aangeleverd

Wies en de Liefde is een band uit 
Bergen en een graag geziene gast in 
Victorie. Door corona werden de 
release van het debuutalbum 
‘Zonderdagen’ en de releaseshow in 
Victorie destijds geannuleerd, maar 
de plaat komt er nu dan toch. 
Podium Victorie boekt er, naast een 
show in eigen pand, een mooie tour 
omheen. De muziek van Wies en de 
Liefde laat zich omschrijven als een 
mix tussen lyrisch geschreven, poëti-
sche Nederlandstalige popmuziek, 
gevoed door folk- en kleinkunstin-
vloeden. Wies’ pakkende liedjes, 
sterke teksten en vermogen om het 
publiek in haar greep te houden 
gaan voor een reeks magische shows 

zorgen! Op het gebied van talentont-
wikkeling ziet Victorie het als taak om 
talent uit de regio een podium te 
bieden en zichtbaar te maken voor 
de wereld. Een samenwerking met 
Wies en de Liefde in de vorm van een 
tour bleek een schot in de roos. 
‘Zonderdagen’ wordt een luistercon-
cert dat de snelheid uit de tijd haalt 
en de haast naast het leven legt; 
waarin het leven en de liefde kwets-
baar worden bezongen en bespeeld 
door Wies en haar Mannen. Aanvang 
20.15 uur. 
Kaarten à 14,50 euro zijn te koop via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en bij 
het VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus in Heiloo.

Wies en de Liefde in Cultuurkoepel
Heiloo - Onder de noemer ‘Victorie on Tour’ treedt Victorie buiten haar 
muren en heeft het een tour geboekt voor lokaal talent ‘Wies en de 
Liefde’ op een aantal bijzondere plekken in Noord-Holland. Op vrijdag 13 
mei treedt de groep op in de Cultuurkoepel in Heiloo.

Wat is het verhaal achter dit schilderij? 
Alice vertelt: ,,Ergens begin deze eeuw 
begon ik een creatieve hobby: beeld-
houwen uit mergelblokken. Met een 
groep beeldhouwers en ook schilders 
zijn we een week neergestreken bij 
een zeer gastvrij Nederlands echtpaar 
op een prachtige locatie in Frankrijk. 
Altijd in voor het ontdekken van iets 
nieuws vroeg en kreeg ik een kwast. 
Die heeft mij niet meer losgelaten. Van 
een 3D-beeld dat al in de steen zit 
naar een 2D-verBEELDing van de 
3D-wereld op een doek.’’
Alice raakt vooral geïnspireerd door 
beelden met een verhaal. ,,Ik schilder 
graag vrij realistisch, maar wel op een 
schilderachtige manier, steeds op zoek 
naar de sfeer en de beleving. Mijn 

uitdaging ligt met name in het zo 
levendig mogelijk weergeven van dat 
verhaal. Juist die ontdekkingstocht 
geeft mij zo veel plezier.’’ In een 
periode van veel overlast door regen 
zag Alice een fotootje in de krant van 
meisjes die er de lol wel van inzagen. 
,,Het roept herinneringen op die je 
buik doet glimlachen. Daar word je 
toch gewoon blij van.’’
De deelnemende winkeliers zijn te 
vinden in de Torenstraat, aan het 
Bakkerspleintje, in de Dorpsstraat en 
in de Burgemeester Mooijstraat. De 
straten zijn makkelijk te vinden, maar 
wil je de exacte adressen weten dan 
kun je op www.kunst�etsroutecas-
tricum.nl/etalage-route alle locaties 
vinden.

Kunst in meer dan 20 etalages
Castricum - Sinds gisteren zijn in meer dan twintig etalages van winke-
liers diverse kunstuitingen te bewonderen. Ze zijn bedoeld om de inwo-
ners van Castricum, Bakkum en omstreken alvast in de stemming te 
brengen voor de KunstFietsRoute. De vijfentwintigste editie van dat 
evenement vindt plaats op 4 en 5 juni. De etalageroute begint met het 
schilderij Jippiee! van Alice Castelein, te zien bij Pilkens Fietsen.

Het schilderij ‘Jippiee’ van Alice Castelein. Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

,,Het is een van de laatste keren dat 
we deze show spelen’’, vertelt Cor 
Bakker. ,,We hebben de voorstelling 
opgezet in het Concertgebouw in 
Amsterdam. De liedjes, geschreven 
door Harry Bannink, zijn zo leuk. 
Allemaal hebben ze iets 
bijzonders.’’

Bannink schreef voor onder meer 
voor ‘Ja, zuster, nee zuster’, Sesam-
straat, het Klokhuis en musicals van 
Annie M.G. Schmidt. Maar de tijden 
veranderen, weet Cor. ,,Tegen-
woordig roep ik soms naar de zaal: 
joepie! Dan roepen deze kinderen 
niet ‘de poepie’ terug. Dan merk je 
dat het een nieuwe generatie is. 
Maar het is erg leuk is dat veel 

ouders – en zeker de grootouders – 
die teksten en liedjes nog wel 
kennen.’’

Zingende zaag
Bijzonder in deze voorstelling is dat 
multitalent Fay Lovsky met haar 
zingende zaag optreedt. Het is een 
gewone zaag waar ze met een strijk-
stok muziek uithaalt. Remko Vrijdag, 
ook bekend van het Klokhuis, doet 
zijn imitaties van Mark Rutte, Geert 
Wilders en anderen.

De leukste liedjes
,,De leukste, stoutste en liefste 
Bannink-klassiekers zijn voor 
ouderen bekend, maar we merken 
dat kinderen die de liedjes niet 
kennen er ook door gegrepen 
worden en ademloos blijven kijken. 
De teksten zijn van alle tijden. Bij het 
voetballen in de hondenpoep 
uitglijden en dan zit je onder de 
poep. Je buurmeisje heeft opeens 
een ander vriendinnetje… Veel van 
die herkenbare kinderzorgen zitten 
in de voorstelling.’’ Cor Bakker 
speelde eerder in Theater Konings-
duyn voorstellingen met onder meer 
Gerard Alderliefste. Zij hebben 
inmiddels trouwe fans in Castricum. 
Cor: ,,Kom met de hele familie en 
zing uit volle borst mee met Stroei 
Voei, De kat van Ome Willem, Op de 
Step en M’n Opa. En er mag gedanst 
worden!’’

De familievoorstelling ‘Zwaaien met 
je onderbroek’ is voor alle leeftijden 
en te zien op zondag 15 mei om 
15.00 uur in Theater Koningsduyn | 
Geesterhage. Kijk op www.geester-
hage.nl voor meer info en 
kaartverkoop.

Castricum - Een feest der herkenenning – zo noemt pianist Cor Bakker de 
voorstelling waarmee hij samen met Fay Lovsky en Remko Vrijdag in 
Theater Koningsduyn staat. Op zondag 15 mei speelt het gezelschap de 
show ‘Zwaaien met je onderbroek’.

Fay Lovsky, Cor Bakker en Remko Vrijdag in 
familievoorstelling ‘Zwaaien met je onderbroek’

Fay Lovsky (zingende zaag), Remko Vrijdag (Klokhuis) en Cor Bakker (pianist) in 
familievoorstelling. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

zondag 19.30 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Mascarpone
donderdag 20.00 uur

Operation Mincemeat
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 15.00 & 20.00 uur 
zaterdag 20.00 uur 

zondag 15.00 & 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

Downton Abbey
vrijdag 20.00 uur

zaterdag 16.00 uur 
dinsdag 19.30 uur

Louis
zaterdag 16.00 uur

Elizabeth
zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

Fantastic Beasts: 
The Secrets of Dumbledore

vrijdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

De Bad Guys (NL)
zondag 12.15 uur
Sonic 2 (NL)

Programma 05 mei t/m 11 mei

Het leven van de 30-jarige Antonio 
staat op zijn kop nadat hij plotseling 
wordt gedumpt door zijn man. 
Gewend aan zijn afhankelijke leven 
staat hij er opeens alleen voor. Hij 
moet op zoek naar een nieuw appar-
tement, een nieuwe baan en nieuwe 

interesses. Al snel vindt hij een 
appartement en begint hij te werken 
bij een lokale bakkerij. Daarnaast 
begint hij zijn leven te herontdekken 
en ontmoet hij nieuwe mensen. Was 
hij toch niet zo afhankelijk als hij 
dacht?

Mascarpone

Journalist en documentairemaker 
Geertjan Lassche werkte drie en een 
half jaar lang aan een uniek portret 
over de ontwikkeling van het feno-
meen Louis van Gaal. We krijgen een 
inkijkje in zijn ongekende loopbaan 
en maken nader kennis met de 
bijzondere man achter het veelbe-

sproken imago. Drie jaar lang werd 
de huidige bondscoach gevolgd en 
samen met nationale en internatio-
nale voetbalsterren, zijn vrouw en 
dochters blikt hij terug op zijn kleur-
rijke leven. De documentaire laat 
zien welke aspecten Van Gaal maken 
tot de toptrainer die hij is.

Louis
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De komende weken wordt gekeken 
of de plannen realistisch zijn en 
passen binnen de �nanciële kaders 
van de gemeente. Het resultaat 
daarvan wordt eerst intern 
besproken en daarna met de 
achterban gedeeld.

Flexibel inspelen Hoewel op belang-
rijke thema’s overeenstemming is 
bereikt hebben de partijen niet alle 
onderwerpen uitgewerkt. ’Zo kan 
het college �exibel inspelen op 
ontwikkelingen, die zich de 

komende vier jaar zullen voordoen. 
Daarnaast geeft het alle raadsfrac-
ties ruimte om, al dan niet in wisse-
lende meerderheden, de koers van 
de gemeente mede te bepalen’, 
schrijft de gemeente in een 
persbericht.

Verwacht wordt dat het coalitiepro-
gramma 13 mei openbaar wordt 
gemaakt. Een week later wordt het 
nieuwe college geïnstalleerd en zal 
het programma besproken worden 
met de raadsfracties.

Principeakkoord voor Lokaal 
Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA
Castricum - Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA hebben een principe-
akkoord bereikt voor de koers die zij willen varen. Dat betekent dat over 
de belangrijkste thema’s afspraken zijn gemaakt.

Door Hans Boot

Peter van Elferen en Ria van Daalen 
werden beiden respectievelijk in Den 
Haag en Noordwijk aan Zee in 1931 
geboren. Ze ontmoetten elkaar echter 
in het oosten van het land, zoals Peter 
vertelt: ,,In 1955 ging ik een weekje 
naar hotel De Cantarel in Ugchelen 
om op te knappen van difterie. Ria 
was daar op vakantie met een 
vriendin en zo raakten we aan de 
praat. Weer thuis gekomen hebben 
we het contact voortgezet en werden 

we al snel verliefd op elkaar.’’

Omdat Ria ondertussen was verhuisd 
naar Haarlem, werd daar op 25 april 
1957 het huwelijk voltrokken. Ria: ,,We 
zijn toen in Utrecht gaan wonen, want 
Peter werkte in een groothandel in 
huishoudelijke artikelen, waarvan zijn 
vader en oom eigenaar waren. Zij 
hadden vestigingen in Den Haag en 
Utrecht. Tot eind jaren 60 zat Peter in 
de zaak, die echter moest sluiten 
vanwege de toenemende 
concurrentie.’’

Verhuizingen
Peter en Ria bleken echter over 
voldoende ondernemersbloed te 
beschikken om een kaas- en wijnzaak 
te openen in Meppel, waar zij ook 
gingen wonen. De volgende uitdaging 
was een kaasmakerij in Doesburg. 
Peter: ,,Deze was zeer speciaal, want 
wij maakten als enige in Nederland 
mosterdkaas. Begin jaren ’80 zijn we 
naar Westervoort verhuisd, waar ik 
facilitair medewerker bij een lichtdruk-
kerij werd. Dat heb ik tot mijn 65e 
gedaan. Daarna heb ik nog tot mijn 
77e doorgewerkt als onderhoudsmon-
teur bij de Stichting Rechtsbijstand 
Asiel in Arnhem. In 2005 gingen we 
naar een bovenwoning in De Korde-
wagen om dichterbij onze kinderen te 
wonen en ook omdat we weer terug 

wilden naar de kust. Zo’n drie jaar 
geleden zijn we verhuisd naar een 
woning op de begane grond, omdat ik 
slechter ter been werd en er toen nog 
geen lift was.’’

Corona
Ook Ria heeft in haar leven niet stil 
gezeten: ,,Ik heb jarenlang in een 
speelgoedwinkel gewerkt en was bij 
diverse families actief in de kinderver-
zorging. Ook hielp ik natuurlijk mee 
toen we een eigen zaak hadden. Als 
hobby hield ik mij graag bezig met 
kegelen, bloemschikken, kleding 
maken en pottenbakken.’’ Peter beoe-
fende ook de kegelsport, maar was 
daarnaast veel op het voetbalveld te 
vinden. Het stel reisde en �etste ook 
samen veel. ,,Een paar jaar geleden 
hebben we nog een bootreisje 
gemaakt op de Rijn in Duitsland, maar 
dat zal denk ik het laatste zijn 
geweest’’, aldus Peter.

Ria komt nog even terug op de coro-
natijd: ,,Gelukkig zijn we die goed 
doorgekomen, maar helaas lag alles in 
de ko�ekamer stil. Zelf hield ik mij 
keurig aan de regels en ging veel met 
de rollator naar buiten om bood-
schappen te doen.’’

Op 30 april werd de briljanten verbin-
tenis van Peter en Ria in hun woon-
vorm gevierd in het bijzijn van familie-
leden, waaronder een dochter, twee 
zoons, acht kleinkinderen en één 
achterkleinkind.

Castricum - Burgemeester Mans mocht vorige week maandag na vijf jaar 
op herhaling om het bruidspaar Van Elferen-Van Daalen te feliciteren. Nu 
met het heuglijke feit dat het briljanten huwelijk werd gevierd.

Briljanten huwelijk: echtpaar 
Van Elferen 65 jaar getrouwd

Het bruidspaar op 25 april 1957. 
Foto: aangeleverd

Burgemeester Mans overhandigt het bloemstukje van de gemeente. Foto: Hans Boot

LEZERSPOST

Eindelijk na twee jaar weer vrijmarkt in Bakkum. De 
MOV en JPC van parochie De Goede Herder hebben 
samen op de Koningsmarkt gestaan voor het project 
Ethiopië. Wij willen graag iedereen bedanken die ons 
hebben gesteund. Wij hebben het mooie bedrag van 
1021 euro opgehaald voor ons project in Ethiopië. Er 
zijn 250 kavels verkocht voor ‘Kak in het vak’. Aan het 
eind van de dag was de winnaar bekend. De prijs was 
gevallen op kavel 62. Winnaar Wendy Leonards heeft 
de dinerbon, gesponsord door ‘Bij de Buurvrouw’, over-
handigd gekregen. Het spelletjescircuit voor de jeugd, 

georganiseerd door JPC, trok veel kinderen. Met name 
het gatenkaasspel was favoriet. Nadat de kinderen alle 
vijf spelletjes hadden gedaan, kregen zij een diploma 
en limonade met wat lekkers. Ook is er Afrikaanse zoete 
aardappelsoep, ko�e en thee verkocht. Aan het eind 
van de dag konden wij terugkijken op een geslaagd 
evenement. Wij hopen u volgend jaar weer te 
ontmoeten op de Koningsmarkt in Bakkum. Wilt u op 
de hoogte blijven van ons werk in Ethiopië, dan kunt u 
ons volgen via onze website www.castricumvoorethi-
opie.nl.

Tom Hoogenbosch
MOV en JPC, parochie De Goede Herder

Koningsdag 2022

Door Hans Boot

Vanaf oktober 1944 verscheen het 
illegale blad ‘Strijd’. Het was een 
stencil dat na lezing zo snel mogelijk 
moest worden doorgegeven aan 
ongeveer tien adressen. Veel 
berichten kwamen van luisteraars van 
her en der verstopte radio’s. Direct na 
de oorlog verscheen er een bijzon-
dere uitgave van het blad en vervol-
gens werd het Nieuwsblad voor 
Castricum in de eerste maanden 
uitgegeven in combinatie met de 
naam van de voormalige 
verzetskrant.

Zo’n tien jaar geleden schonk een 
particulier een groot aantal kranten 
uit de naoorlogse jaren, waaronder 
de bijna volledige collectie van ‘Strijd’.

Risicovol
Peter Levi, archief- en fotobeheerder 
van Oud-Castricum, startte onlangs 
met betrekking tot de verzetskrant 
een zoektocht op internet en zegt 
hierover: ,,Toen ik erachter kwam dat 
het blaadje incompleet bij het NIOD 
aanwezig was, heb ik met het insti-

tuut contact gezocht en geïnfor-
meerd wat zij in hun collectie hadden. 
Dat bleken maar vier nummers van na 
de oorlog te zijn, terwijl wij op tien 
nummers na alles hadden. Dat deze 
blaadjes bewaard zijn gebleven is op 
zich al bijzonder, daar het best wel 
risicovol was om zo’n blad in huis te 
hebben. Als de Duitsers dat bij een 
inval zouden ontdekken, had je uiter-
aard een probleem.’’

Overdracht
Natuurlijk is Oud-Castricum blij met 
de schenking die destijds werd 
gedaan, maar Peter Levi was van 
mening dat deze toch in de eerste 
plaats aanwezig moet zijn bij het 
NIOD: ,,Dat is toch de plaats waar 
deze oorlogskrantjes beschikbaar 
moeten zijn. Na overleg met het 
bestuur is besloten om de totale 
collectie over te dragen aan het 
oorlogsinstituut. Dat heb ik persoon-
lijk op 22 april gedaan aan mede-
werker Hubert Berkhout. Het NIOD is 
heel blij met deze aanvulling op de al 
aanwezige verzetskrantjes. Overigens 
heb ik die voor de overdracht gedigi-
taliseerd voor ons eigen archief.’’

Oud-Castricum schenkt 
oorlogskranten aan NIOD
Castricum - De Stichting Werkgroep Oud-Castricum was in het bezit van 
bijna alle exemplaren van de verzetskrant ‘Strijd’. Archiefbeheerder Peter 
Levi droeg de collectie op 22 april over aan het Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie (NIOD).

Kop van het blad ‘Strijd’ in combinatie met Nieuwsblad voor Castricum.

Peter Levi (links) en Hubert Berkhout tijdens de overdacht. Foto: aangeleverd
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Voor een rondje in de zweefmolen is iedereen in.

Het was  ouderwets gezellig op de Vrijmarkt in Bakkum. Foto’s: Henk de Reus Tijsje (6) en Jannes (8) trekken aandacht met hun circusnummer.

Je kon haast over de hoofden lopen, zo druk was het.Blazers van Emergo spelen de ‘Reveille’ vanaf de toren van de Dorpskerk.

Door Henk de Reus

Traditiegetrouw vindt de aftrap van 
Koningsdag om 09.00 uur plaats 
vanaf de toren van de Dorpskerk. Vijf 
blazers van Emergo spelen, dit keer 
niet ge�ankeerd door de Neder-
landse driekleur, de ‘Reveille’, 

gevolgd door het Wilhelmus.

Inmiddels kleuren de Van Oldenbar-
neveldweg en de Van de Mijlenweg 
oranje door vrolijk uitgedoste verko-
pers en bezoekers. Het terras voor 
Fase Fier is al aardig bezet. Tot aan de 
zweefmolen is het niet moeilijk om 

je een weg te banen, maar daarna 
wordt het schuifelen en kun je over 
de koppen lopen. Iefke (10) speelt op 
haar viool ‘Halleluja’. Mensen staan 
bij haar stil om te luisteren. Iets 
verderop genieten Bobbie (14) en 
Lola (11) van hun oranje suikerspin.

Tijsje (6) en Johannes (8) vertonen 
hun kunsten met hun hoelahoep en 
diabolo. Ze komen kennelijk uit een 
circusfamilie want moeder Sanne 
toont de verslaggever een kranten-
bericht uit 1991 waarop zijzelf, toen 
als achtjarig meisje en verkleed als 
clowntje, op precies de zelfde plek 
op een accordeon speelt.

Susa (6) is weliswaar rolstoel 
gebonden, maar geniet met volle 
teugen van de Vrijmarkt.

Milou (2) is een Koningsgezind 
meisje. Ze draagt een oranje hoedje 
met dito slinger en een rood-wit-
blauw jurkje.

Jolie (8), Noa (9), Kees (8) en Bente 
(5) verkopen eigen gemaakte 
sieraden.

Als je een halfuurtje op de Vrijmarkt 
rondscharrelt, lijkt het alsof 
Koningsdag nooit is weggeweest. 

Bakkum - Na twee jaar corona kon er eindelijk weer eens Koningsdag worden gevierd en dat was goed te 
merken aan de drukte op de Vrijmarkt in Bakkum. Het leek wel alsof iedereen z’n verkoopwaar de afgelopen 
twee jaar had opgespaard en het nu had uitgestald. Er was geen plekje meer te vinden waar nog geen kleedje 
lag.

Koningsdag: Eindelijk kon het weer!

Milou (2) poseert graag in haar koningsgezinde out�t.
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VOOR ALLE MOEDERDAGCADEAUS BEN 
JE BIJ GEESTERDUIN AAN HET JUISTE ADRES.
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Maak met je kassabon kans op een prachtigbeauty-pakket!

DE KASSABON KAN WORDEN
INGELEVERD BIJ PARFUMERIE MOOI. 

Fijne 
Moederdag

De nieuwe sieradenlijn van Qoss is verkrijgbaar 
bij Nice2Have aan Geesterduin 50. Mooie 
sieraden die zowel rust als kracht uitstralen. 
De schitterende natuur van het Griekse eiland 
Kos vormde de inspiratie voor de ontwerpen 
van deze sieraden, die sinds 2015 door een 
Noord-Hollands bedrijf op de markt gebracht 
worden. 
De armbanden, kettingen, oorbellen, ringen en 
hangers zijn leuk om te geven op Moederdag! 
Alle sieraden van Qoss zijn handgemaakt op 
basis van een groen productieproces. Kom snel 

naar Nice2Have om de collectie te bekijken of 
bezoek via nice-2-have.nl de webshop. Je vindt 
er naast sieraden ook een grote keuze in trendy 
tassen, riemen, sjaals en andere 
damesmodeaccessoires. 
Het assortiment bestaat uit een zorgvuldige 
selectie van hippe en betaalbare modeacces-
soires volgens de laatste trends. 
Toonaangevende merken als IxxxI, Melano, 
Josh, Karma, Uno de 50, Cluse Micmac bags en 
nog veel meer is hier verkrijgbaar. 
Tot ziens bij Nice2Have!

Stoere sieraden van Qoss bij Nice2Have

De handgemaakte sieraden van Qoss. Foto: aangeleverd

Voor
de liefste
moeder

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

Is jouw moeder de allerbeste, leukste en liefste? En zou je voor 
haar wel een prachtig beautypakket willen winnen? Lever dan 
je kassabon van één van de winkels in Geesterduin in bij 
Parfumerie Mooi. Voor de deur bij Mooi staat een zuil waar je 
je kassabon in kunt leveren. Vergeet uiteraard niet je naam en 
e-mailadres op de kassabon te schrijven.
Vrijdag 6 mei aan het einde van de dag zullen de prijswin-
naars bekend gemaakt worden. Zij zullen persoonlijk bericht 
ontvangen, zodat ze de zaterdag voor Moederdag het beauty-
pakket op kunnen halen. En mocht je nou niet in de prijzen 
vallen, dan is Winkelcentrum Geesterduin sowieso het adres 
voor het perfecte Moederdagcadeau. 
Kom gezellig langs! Met ruim vijftig winkels onder één dak en 
gratis parkeren is Geesterduin hèt winkelcentrum van de hele 
regio.

Moederdagactie 
bij Winkelcentrum 
Geesterduin

De beautypakketten staan al voor de winnaars klaar!
Foto: aangeleverd
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Geesterduin 54, 1902 EL Castricum
Tel: (0251) 67 15 61

‘The best perfume 
in the world, 
is the perfume 
that makes 
you happy’
8 mei is het alweer 
Moederdag. Verwen 
uw moeder met een 
prachtig boeket 
bloemen in een fl esje! 
Wij staan voor u klaar 
met passend advies, 
daarna pakken wij het 
uiteraard Mooi voor u in! 
U ontvangt tot en met 

Moederdag 
25% korting
OP LUXE GEUREN 
EN GEURSETS

Wĳ  ĳ n op vrĳ da avond 
7 mei extra geopend tot 20.00 uur

en ĳ  u nel ĳ  on  n de nkel

Ze hebben het maar goed, die moeders  
van ons. Maar vergeet je ook jezelf niet?  
Met deze coupon shop je jóuw favoriete 

product met 25% korting. Cadeautje van ons.

25% KORTING
Op 1 luxe product naar keuze

Kijk voor jouw dichtstbijzijnde  
MOOI Parfumerie op 

WWW.MOOI.NL

Voorwaarden: De 25% korting is geldig op 1 product naar keuze, 
t/m 15 mei 2022, zolang de voorraad strekt. 1 coupon per klant. 
Inclusief 10% klantenpas korting en niet geldig in combinatie met 
andere (kortings)acties. Overige uitzonderingen worden aangegeven 
in de winkel. Vraag naar de voorwaarden in de 
winkel. Niet alle afgebeelde producten zijn bij 
alle deelnemende winkels verkrijgbaar.

MOO 20383 Flyer Coupons A7.indd   2 31-03-2022   11:19
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Moederdag tip
Bij aankoop van een sieraad vanaf
€300,- krijgt u geel- of witgouden
oorstekers t.w.v. €49,- cadeau!

Winkelcentrum Geesterduin
Geesterduin 16

1902 EK Castricum

Belinda’s Bloemen

de fleur van Geesterduin

7 dagen per week open | www.belindasbloemen.nl

Met liefde en zorgvuldigheid maken
wij prachtige rouwboeketten

en rouwarrangementen voor uw
dierbaren, geheel naar uw wens.

Wij drukken ook rouwlinten.

Voor alle moeders in Castricum en omstreken 
hebben wij weer een mooi assortiment klaar staan

Zondag zijn wij geopend

Fijne 
Moederdag



Fijne 

MoederdagWIJ ZIJN OPEN
VOOR AFHALEN VAN BESTELLINGEN

BESTEL OP 
KANTOORBOEK.NL

BURG. MOOIJSTRAAT 19 | CASTRICUM  | 0251 65 55 11 | KANTOORBOEK.NL

WIJ ZIJN OPEN
VOOR AFHALEN VAN BESTELLINGEN

BESTEL OP 
KANTOORBOEK.NL

BURG. MOOIJSTRAAT 19 | CASTRICUM  | 0251 65 55 11 | KANTOORBOEK.NL

Kom in de kas
bij kwekerij

Cristian
Schilder

www.kwekerijcristianschilder.nl 

MOEDERDAG 
OPEN

VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur

RIJKSWEG 127 LIMMEN
(achter Keer op Keer)

ZELF GEKWEEKTE PLANTEN UIT 
EIGEN KWEKERIJ. TOP KWALITEIT!

Op 24 mei verschijnt een niet eerder gepu-
bliceerde roman van Lucinda Riley: ‘De 
geheimen van de kostschool’ (24,99 euro). 
Omdat de verschijningsdatum na 
Moederdag is, maar veel lezers het toch als 
cadeau willen geven of krijgen, is een 
cadeaubon ontwikkeld met daarin de eerste 
twee hoofdstukken van het boek. Zo geef je 
dus alvast een deel van het boek cadeau en 
kan moeder het echte boek ophalen zodra 
het beschikbaar is. 

Speurtocht
Kinderen kunnen – samen met hun moeder 
– een superleuke speurtocht volgen. Vraag 
in de winkel naar het speciale Waanzinnige 
Boomhut Speurtochtformulier en ga in zes 
winkels aan de Burgemeester Mooijstraat op 
zoek naar de speciale Boomhutborden. Daar 
zijn zes Andy & Tery-� guren in verstopt met 
vragen over de boeken. 
Vul de antwoorden op de vragen in en lever 
het formulier vóór 11 mei in bij kantoor-
boekhandel Laan. Voor elke deelnemer ligt 
een leuke verrassing klaar en je maakt 
bovendien kans op een boek naar keuze uit 
de hele Boomhut-reeks!

Het unieke cadeau
Eersteklas massief-chocolade, door Neder-
landse meester-chocolatiers gemaakt van de 
� jnste Belgische chocolade van het wereld-
merk Callebaut. UTZ gecerti� ceerd, dus met 
respect voor cacaoboeren en -handelaren. 

Het zal duidelijk zijn: CARLZ besteedt de 
grootste zorg en aandacht aan zijn choco-
lade-kusjes en dát zie en proef je. Voor 8,99 
euro kan voor iemand de dag niet meer stuk!

Het team van kantoorboekhandel Laan aan de Burgemeester Mooijstraat heeft 
leuke extra’s in huis om moeders mee te kunnen verrassen.

Moederdag? Geef haar 
een boek cadeau!

Van de vorig jaar overleden auteur 
Lucinda Riley verschijnt deze maand 
een niet eerder gepubliceerde roman. 
Foto aangeleverd.

Moederdag!
Op moederdag krĳgen
moeders een flesje
prosecco van het huis.

Reserveer snel!
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Super actie alleen zaterdag 7 mei geldig

Kom naar het gezelligste Tuincentrum 
in de Regio voor de mooiste Planten!

Bel 0251 - 312 114

VOLOP BLOEIENDE ZOMERPLANTEN, 
HEESTER EN VASTE PLANTEN

10 Boeren Geraniums €10,00

Wandhangers €16,95 voor €13,95

Hangingbaskets €10,95 voor €8,95

We bestaan 40 jaar en daarom speciaal voor Moeders♥
♥♥ ♥

Bij Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen 
aan het mooie Klein Dorregeest tre� en 
bezoekers een grote bloemenzee aan. 
Moederdag 2022 komt eraan! Op zondag 
8 mei is het zover; dan is het weer tijd om 
alle moeders (en alle anderen die deze rol 
op zich hebben genomen) in het zonnetje 
te zetten. En na twee jaar corona is het dan 
eindelijk weer mogelijk om – door het 
wegvallen van de maatregelen – 
Moederdag écht samen te vieren.

Alle moeders verdienen het dat er aan hen 
gedacht wordt op deze speciale dag. En 
één van de meest favoriete cadeautjes om 
haar blij te maken is een mooie bloeiende 
plant voor in de tuin of op het balkon. 
Hiervoor is men bij Tuincentrum Tuin-
aanleg Frits Janssen aan het juiste adres; er 
is weer een mooie en uitgebreide sorte-
ring bloemenpracht samengesteld. Eénja-
rige planten, van boerengeraniums tot 
kuipplanten, kleurrijke zomerbloeiers en 
hanging baskets; ze zijn in groten getale 

aanwezig. Voor elk budget is er volop te 
kiezen. Zo staan er ook leuke opgemaakte 
potjes klaar voor een kindvriendelijk 
prijsje.

Maar dat is nog niet alles. Er is nog veel 
meer moois te krijgen voor moeder bij 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits Janssen. Van 
mooie kleurrijke tuinkussens tot leuke 
Delftsblauwe wandborden. Wie niet kan 
kiezen, laat het over aan moeder zelf en 
schenkt een fraai verpakte cadeaubon. 
Leuk om te geven en om te krijgen! 
Ook is er een kleurrijke kindercollectie met 
tuinartikelen, zodat de kinderen samen 
met hun moeder in de tuin kunnen 
werken. 
Uiteraard kan men hier ook terecht voor 
allerlei gereedschappen, vijverartikelen, 
hout, aarde, sierbestrating, verlichting en 
dierenvoer en -benodigdheden. Kijk voor 
meer informatie op www.tuincentrum-
fritsjanssen.nl of volg het bedrijf op Face-
book en Instagram.

Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen klaar voor Moederdag

Planten in vele soorten, maten en kleuren. Foto: aangeleverd

Over een paar dagen is het Moederdag. Het
moment om de belangrijkste vrouw in je

leven in het zonnetje te zetten.

*De korting is alleen geldig op geselcteerde artikelen en wordt toegepast op het goedkoopste artikel. De actie loopt van maandag 2 mei 2022 tot en met zondag 15 mei 2022.
De actie is niet geldig met terugwerkende kracht.

Winkelcentrum ‘t Loo, Heiloo

2de artikel
50%
KORTING*



Fijne 
Moederdag

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • Tel. 0251-654221
www.twicekleding.nl

Mooie armbanden van Beach Bumb

Hier worden  a� e moeders blij van!

Heerlĳ ke producten 
van We love the planet

Twice Women’s Wear aan de Torenstraat 36 
heeft alles in huis voor een geslaagde 
Moederdag. Behalve trendy en zeer betaalbare 
mode-items vind je er namelijk ook allerlei 
accessoires, zoals de sieraden van het Neder-
lands merk Beach Bumb. De handgemaakte 
sieraden zijn geïnspireerd op de vormen en 
materialen die je vindt op het strand. Beach 
Bumb heeft een collectie met schitterende 
armbanden en kettingen, die je het gevoel van 
vrijheid bezorgen dat je ook ervaart wanneer je 
langs het strand slentert. Bij Twice Women’s 
Wear vind je ook de mooie producten van We 
Love The Planet, een lijn deodorant, geurstokjes 
en geurkaarsen met uitsluitend natuurlijke 
ingrediënten. Lastig kiezen met welk cadeau je 
moeder het meest blij maakt? Laat haar dan 
zelf een bezoek aan Twice Women’s Wear 
brengen, door haar een cadeaubon te 
schenken. En neem dan meteen een voorraadje 
Kaan ko�  e en wat brownies mee om lekker 
samen met moeder van te genieten. 
De winkel is van dinsdag tot en met vrijdag 

geopend van 10.00 tot 17.30 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Mooie sieraden van Beach Bumb bij 
Twice Women’s Wear

Ook de producten van We Love The 
Planet zijn bij Twice Women’s Wear 
verkrijgbaar. Foto: aangeleverd

HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
GLUTENVRIJ
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
UPS POINT

GEZOND & WEL
AKER
Kerkweg 16

1906 AW Limmen
072-5053138

Kom eens langs,
 u kunt parkeren 

voor de deur!

€5,49

 van 
€ 6,90€9,95

 van 
€ 10,90

Voor moeder
Grote keuze
uit Giftsets
Grote keuze

€5,€5,€5,4949

 van 
€ 6,90

Kamadojoe
Joe junior 
€ 579,-

Prachtige handgemaakte 
rubberen mand 
Van oude autobanden
Uniek en net binnen!
Afm.: Ø45 cm

Hanging basket
Met vrolijke bloeiers 
en waterreservoir 
Afm.: Ø27 cm 
Voor € 12,99

in onze 
bloemen winkel 
en zijdeafdeling!

TUIN-, SFEER- & KLUSCENTRUM

*  Kortingen niet geldig op lopende orders en aanbiedingen. Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht voorbehouden. Acties geldig t/m 15-05-2022.

Buitengewoon Boet 
Bistroset France 
Tafel: L60 x B60 x H73 cm
Stoel: L51 x B42 x H83 cm

WIJ ZIJN OPEN: Maandag t/m Donderdag 9.00-18.00 uur  |  Vrijdag 9.00-21.00 uur  |  Zaterdag 9.00-17.00 uur  |  Zondag 10.00-17.00 uur  |  Ons tuincafé is geopend, kom gezellig langs!

Oosterboekelweg 2a, Hoogwoud - 0226 - 352 197 - www.deboet.nl

39.95

85.-

Sundaville
Pot Ø17 cm
H70 cm
In 4 kleuren

*  Kortingen niet geldig op lopende orders en aanbiedingen. Prijswijzigingen, fouten en/of uitverkocht voorbehouden. 

Oosterboekelweg 2a, Hoogwoud - 0226 - 352 197 - 

en zijdeafdeling!

9.95
van 14,99

in onze 

Volop Moederdag         
      boeketten 
   verkrijgbaar! 

Sundaville

In 4 kleuren

.95
4,99

Speciaal 
  voor Moederdag:
    hartjes donuts!
          in ons 
          tuincafé

DE BOET VIERT MOEDERDAG!

VANAF ZATERDAGVANAF ZATERDAG 7 MEI A.S.MEI A.S.
STAAN ONZE MARKTKRAMEN STAAN ONZE MARKTKRAMEN 

WEER VOL MET:WEER VOL MET:

Speciale  
aanbieding:

10 geraniums
voor € 10.-

Geraniums,  
eenjarig  

perkgoed, 
hangmanden, en 
andere zomer-

bloeiers !! 

Deze actie alleen geldig zaterdag 7 mei
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BURGERLIJKE STAND
Publicatie vindt alleen plaats met toestemming van betrokkene(n). Uit privacy-
overwegingen kiezen steeds minder personen voor publicatie.

OVERLEDENEN
Castricum: 23-03-2022 Geertrui Maria Lankamp, gehuwd met Johan 
Witkamp. 28-03-2022 Hendrik Klaas Weert, gehuwd met Anna M. van 
Woensel. 31-03-2022 Eliza Suzanna Maria Pollet, weduwe van Arie S. de 
Jong. 01-04-2022 Catharina Cornelia de Groot, gehuwd met Henrikus J. de 
Nijs. 03-04-2022 Engelbertus Adrianus Castricum. 03-04-2022 Cornelia 
Hendrika Prins, weduwe van Arie Franken. 08-04-2022 Johanna Godefrida 
Barhorst, gehuwd met Pieter J. Verberne. 09-04-2022 Hendrikje Sjoukje 
Binnema, weduwe van Pieter Bosch. 10-04-2022 Hans Brante. 10-04-2022 
Verula de Waard, weduwe van Cornelis J. Beentjes. 10-04-2022 Alida Visser 
weduwe van Henricus W.M. Wassenberg. 13-04-2022 Eduard Marinus Kos 
gehuwd met Margaretha M. Zentveld. 14-04-2022 René van Esschoten. 
20-04-2022 Hendrik G. J. M. Kooter, weduwenaar van Petronella C.M. Hoog-
bergen. 20-04-2022 Boudewijn Alexander van Ouwerkerk, gehuwd met 
Annique Groote Woortmann. 24-04-2022 Willy Martha Anna Sophie van 
Buiren, weduwe van Dick Lijnzaad. Limmen: 21-04-2022 Lodewijk Foekens.

GEBOORTES
Elders: 10-02-2022 Luara Rosa Maria Sinnema, dochter Yasmin M.M. 
Sinnema en Canaä Ferreira dos Santos.

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Castricum: 13-04-2022 Huwelijk van Johannes Martinus Castricum en 
Marije Meijer. 21-04-2022 Huwelijk van Walter Raymond Oscar Rieke en 
Blanche Johanna Cornelia Brinkhof. 22-04-2022 Huwelijk van Christiaan 
Andreas Ramaakers en Maria Louise Bleeker. 23-04-2022 Huwelijk van 
Michiel Teeling en Joyce Katers. 26-04-2022 Huwelijk van Joey Antonius 
Adrianus Stengs en Chloë Groentjes.

Ontspannen liggen op de behandeltafel, terwijl het apparaat het werk doet.
Foto: aangeleverd

Limmen - Na een lange tijd stilzitten 
moeten de kilo’s eraf en de spieren 
sterk en strak worden! Wat is 
easyslim.nu Limmen? ,,Ons sterke 
punt is dat de mensen niet aan een 
of ander crashdieet hoeven. Onze 
klanten liggen ontspannen op de 
behandeltafel, terwijl het geavan-
ceerde apparaat al het werk doet.’’
Via ultrasound worden de vetcellen 
aangepakt en tegelijkertijd worden 
de spieren middels elektrostimulatie 
getraind, zonder kans op blessures. 
Het is laagdrempelig, niet alleen voor 
mensen die fanatiek sporten en dat 
laatste extra randje niet weg krijgen, 

maar ook voor de mensen die niet 
meer actief kunnen of willen sporten. 
Ook helpt het tegen cellulitis en 
striae. ,,Het apparaat doet het werk, 
terwijl je ontspannen ligt. Zo simpel 
is het! Er wordt gekeken naar de 
wens van de klant en wat daarvoor 
nodig is. Het aantal behandelingen is 
afhankelijk van iemands doel en is 
zowel voor mannen als vrouwen.’’
Nieuwgierig geworden? Meld je aan 
voor een intake en proefbehande-
ling. Nu voor 39 euro! Bel/app naar 
06 85852603, mail naar limmen@
easyslim.nu of kijk op www.easyslim.
nu voor meer informatie.

Slim afvallen bij Easyslim.nu

Castricum - Koningsdag is in 
Castricum zeer gemoedelijk verlopen. 
De politie concludeert dat de sfeer 
goed was en er vrijwel geen inci-
denten waren. Al in de middag was 
het erg druk in het centrum van 
Castricum. Op het plein bij de 
muziektent waren vermoedelijk zo’n 
tweeduizend mensen aanwezig. Het 
feest stopte keurig op tijd en de 
straten werden direct daarna goed 
schoongeveegd. ’s Avonds liepen de 
horecabedrijven snel voor publiek, 
dat leverde tot aan sluitingstijd 
behoorlijke rijen wachtende mensen 
op. Eén meisje was zo dronken 
geworden dat ze zich door haar vader 
liet ophalen en de politie bekeurde 
één bezoeker wegens wildplassen.

Koningsdag verloopt 
gemoedelijk

Castricum - De politie trof vorige 
week maandag rond 20.30 uur zes 
gripzakjes met hasjblokjes aan bij 
een 15-jarige inwoner van Castricum. 
De ouders van de 15-jarige hebben 
afstand gedaan van de drugs. 

Hasjblokjes 
in beslag genomen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

36 70 13 16 40 69 37 39 65 31 83 86

6 50 87 29 62 27 9 58 75

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. slijk (bagger); 7. bekwaam; 12. voertuig; 13.
water bij Amsterdam; 14. glansverf; 15. dameskledingstuk; 17.
beknopt; 19. geestdrift; 21. rivier in Rusland; 22. jonge carriè-
remaker; 24. medisch specialist; 27. bontgekleurde papegaai;
28. koppel; 30. Chinese vermicelli; 31. vrouwtjesschaap; 32.
dienstbetrekking; 33. deel van het oor; 35. voorpui; 37. manne-
tjes bij ; 38. papieren zakdoekje; 41. graanafval; 42. neem me
niet kwalijk (excuus); 44. houten dwarsbalk; 46. enkel (alleen);
47. kunstleder; 48. boek voor in- en uitgaven; 49. zuivelpro-
duct; 50. lastdier; 52. ver (in samenst.); 54. muurpleister; 56.
huisdier; 58. het invoegen van auto’s; 61. keel-, neus- en oor-
heelkunde (afk.); 62. door ondiep water lopen; 64. hoofddek-
sel; 65. snijwond; 67. waterplant; 68. streling; 70. uitstapje; 72.
enthousiast bewonderaar; 73. orkest voor mensen met een
verstandelijke beperking; 76. voetbalclub uit Zwolle; 77. militai-
re rang (afk.); 78. tijdelijke mode; 79. voorgerecht; 81. dwars-
mast; 82. eerste vrouw; 83. ongekleed; 84. sporenplant; 86.
rookartikel; 87. gekleurde inkt.

Verticaal 1. kinderoppasser; 2. United Kingdom (afk.); 3.
open kist; 4. opwellend water; 5. koets (landauer); 6. fiets
(Zuid-Ned.); 7. inwoner van Suriname; 8. afgestoken graszo-
de; 9. voorzetsel; 10. berkelium (scheik. afk.); 11. land in het
Midden-Oosten; 16. scheepskamertje; 18. vertragingstoestel;
20. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 21. bid (Latijn); 23. dieren-
huid; 25. hooivork; 26. windzijde van een schip; 27. karakter;
29. homoseksuele vrouw; 32. weerkundig instrument; 34.
werkschuw; 36. blad voor bepaalde beroepsgroep; 37. laagte
tussen twee bergen; 39. bijenhouder; 40. deel van de voet; 42.
spel met dobbelstenen; 43. dun rond wafeltje; 45. hoeveelheid;
46. tennisterm; 51. dierentuin; 53. deel van de mond; 54.
brandstofcilinder; 55. plaats in Duitsland; 56. meubelstuk; 57.
tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. autoped; 60. oploskoffie;
62. Europese bizon; 63. medemens; 66. vochtig; 67. dik en
zwaar; 69. dochter van Cadmus; 71. Europeaan; 73. tijdperk;
74. bankrekeningnummer; 75. proefopname; 78. raad van
arbeid (afk.); 80. aardkluit; 82. landbouwwerktuig; 85. muziek-
noot.

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon t.w.v. van € 20,00! 
Mail de oplossing voor maandag 9 mei naar puzzel@castricummer.nl

Dorpsstraat 39 • Castricum • 06-18176525 • www.casaibiza-shop.nl • Volg ons: casaibiza.shop

Een cadeaubont.w.v. van € 20,00
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Castricum - Met een knalfeest sluit 
voetbalvereniging Vitesse’22 op 14 
mei de festiviteiten rond het 
100-jarig bestaan af. Op deze 
zaterdag zullen om 18.30 uur de 
hekken bij de entree van het Sport-
park zich al openen. Niemand minder 
dan Kris Kross Amsterdam zal om 
exact 19.22 uur (verwijzend naar 
oprichtingsjaar 1922) de tent op zijn 
kop zetten! Sander en Jordy Huisman 
wilden als oud Vitessenaren niet 
ontbreken en samen met Yuki 
Kempees trappen ze als Kris Kross 

Amsterdam deze laatste feestavond 
af met al hun bekende nummers.

Kris Kross Amsterdam staat na alle 
coronaperikelen nu weer volop te 
draaien op alle bekende  feesten en 
festivals. De populaire DJ’s maakten 
graag tijd vrij in hun agenda om op 
vertrouwde grond en voor bekende 
gezichten een bijdrage te leveren 
aan dit feest. Zorg dus dat u op tijd 
bent, want het gaat direct los! Nadat 
Kris Kross Amsterdam de tent heeft 
opgewarmd neemt DJ Ivo van Breu-

kelen het van hen over. Deze DJ is 
bekend van zijn eigen radiopro-
gramma op Radio 538 en draait daar 
ook de Top 50, dus dansmuziek is 
gegarandeerd! De livemuziek gedu-
rende de avond wordt verzorgd door 
Royal Flush. Deze lokale coverband 
zal er – met bekende nummers van 
toen en nu – voor zorgen dat de 
voetjes van de vloer gaan. Wegens 
het gewijzigd gemeentebeleid zal de 
livemuziek stoppen om 23.00 uur. 
Met iets minder decibellen zal de 
avond om 23.45 uur eindigen.

Kaarten à 12,50 euro zijn in de voor-
verkoop te verkrijgen via 

www.100jaarvitesse22.nl en kosten 
op de dag zelf aan de deur 17,50 
euro. De minimale leeftijd voor het 
bijwonen van het feest is 18 jaar, hier 
zal bij de entree op gecontroleerd 
gaan worden. Toegang tot de feest-

tent krijgt u met uw verkregen 
QR-code op het toegangsbewijs. 
Tijdens de feestavond is de kiosk 
geopend voor belegde broodjes en 
snacks, in zowel de tent als de kiosk 
kunt u alleen met pin betalen.

Knallende feestavond sluit jubileumjaar Vitesse’22 af

Kris Kross Amsterdam bestaat uit oud-Vitessenaren Sander en Jordy Huisman, 
aangevuld met Yuki Kempees. Foto: aangeleverd

DJ Ivo van Breukelen. 
Foto: aangeleverd

De lokale coverband Royal Flush. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

Volgens een woordvoerder van de 
gemeente omvat het plan de bouw 
van vrijstaande- en twee-onder-
één-kapwoningen in de vrije sector 
en middenkoop. Daarbij werd de 
volgende toelichting gegeven: 
,,Het beroep heeft niet geleid tot 
schorsing van het uitwerkingsplan 
voor dit deelgebied en is eind 
januari in werking getreden. De 
gemeente moet daarom de 
aanvraag voor een omgevingsver-
gunning in behandeling nemen. 
De Raad van State spreekt zich naar 

verwachting eind mei uit over de 
inhoud van het plan.’’

Bewoners van de Kapelweg en 
Visweg maken zich zorgen over de 
verkeerssituatie en willen dat Fase 
3a van dit plan (Limmer Linten) 
wordt vernietigd zolang er geen 
aansluiting is op de A9.

Rotonde
Het gaat de buurtbewoners overi-
gens niet alleen om die dertig 
woningen. Belangrijker is de angst 
dat de verkeerssituatie in Limmen 
onhoudbaar wordt door de komst 

van nieuwe woningen in het Zand-
zoomproject. Het verkeer zou zich 
‘door smalle weggetjes zonder trot-
toir moeten persen’ en de toestand 
van de wegen zou ‘sterk te wensen 
overlaten’ wat de veiligheid betreft. 
Ook twijfelt men aan het doorgaan 
van de rotonde die op de kruising 
Rijksweg/Visweg zou komen.

De reactie van de gemeente op de 
onrust bij de bewoners luidt: ,,We 
staan op het punt om in samenwer-
king met de inwoners een integraal 
verkeersplan voor Limmen te 
maken. Dat betreft maatregelen 
om de snelheid te verlagen en de 
veiligheid – door de aanleg van 
bijvoorbeeld voetpaden en 
wegversmallingen – te verbeteren. 
Ook gaan we in gesprek met 
omwonenden over de inrichting 
van de Kapelweg. Verder is de reali-
satie van bedoelde rotonde aanbe-
steed als onderdeel van de werk-
zaamheden aan de Rijksweg en 
wordt na de zomer gestart met dit 
project.’’

Termijn
Feit is dat de bouw wordt vertraagd 
door de behandeling van het 
bezwaarschrift tegen het uitwer-
kingsplan. Daarover meldt de 
gemeente: ,,Als de Raad van State 
zich houdt aan de termijn van zes 
weken waarbinnen een uitspraak 
wordt gedaan, wordt die voor 31 
mei verwacht. Als die gunstig 
uitvalt voor de desbetre�ende 
aannemer, dan verlenen wij onge-
veer gelijktijdig de omgevingsver-
gunning. Als de Raad meer tijd 
nodig heeft, willen wij onze termijn 
ook verlengen in goed overleg met 
de aanvrager.’’

Limmen - Voor een braakliggend terrein aan de Kapelweg is eind februari 
een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van dertig 
woningen. Tegelijk loopt er nog beroepszaak van een omwonende tegen 
het uitwerkingsplan bij de Raad van State.

Woningbouwproject Kapelweg 
wacht op oordeel Raad van State

De bouwlocatie aan de Kapelweg. Foto Hans Boot

Op vrijdag 6 mei is de stormbaan 
exclusief voor de jeugdleden van 
Vitesse’22. Zij hebben op die dag een 
sportdag op De Puikman. Op zaterdag 
7 mei is iedereen uit Castricum tot en 
met 16 jaar welkom om deze storm-
baan te bedwingen. Dit kan tussen 
08.30 en 12.30 uur. Vitesse’22 zorgt 
voor begeleiding langs de baan. Er is 
één in- en uitgang voor deze baan 
gemaakt en dit zal op de hoek zijn 
waar het A-, B- en C-veld samenkomen. 
De baan is de eerste honderd meter 
aangepast, zodat het voor iedereen 
gemakkelijk starten is. Je kunt zo even 
wennen aan de baan en zelf bepalen of 
je het resterende deel ook wilt doen.

Vitesse’22 heeft deze dag in samenwer-
king met Team Sportservice Kennemer-
land opgezet. De activiteit is ook op 
www.noordhollandactief.nl te vinden. 
De vereniging vraagt een entreeprijs 

van 5 euro per persoon per keer voor 
het gebruik van de baan. Hierbij is een 
drankje en iets lekkers inbegrepen. 
Tussen 13.00 en 14.00 is de baan gere-
serveerd voor kinderen (tot en met 18 
jaar) met een beperking. Zo hebben zij 
de rust en ruimte hebben om over 
deze baan te gaan. Ouders en/of broer-
tjes/zusjes zijn welkom om te 
assisteren.

Locatie: Vitesse’22, De Puikman 2 in 
Castricum. Kijk op 
www.100jaarvitesse22.nl voor meer 
informatie. Er is gezorgd voor extra 
�etsenstalling aan de voorkant van het 
sportpark en voor de bezoekers die 
met de auto komen is er een speciaal 
parkeerterrein geregeld dat tegen De 
Puikman is gelegen. Dit evenement is 
mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage vanuit het Castricumse 
sportakkoord.

Vitesse’22 presenteert grootste 
stormbaan van Nederland
Castricum - Voetbalvereniging Vitesse‘22 bestaat dit jaar honderd jaar en 
wil dat graag met iedereen vieren. Daarom komt er op 6 en 7 mei een 
stormbaan van maar liefst 545 meter op het Vitesseterrein te staan. 
Kinderen kunnen er volop glijden, klauteren, klimmen, rennen, rollen, 
springen en nog veel meer.

De stormbaan heeft een lengte van 545 meter. Foto: aangeleverd
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Castricum/Heiloo - Donderdag 24 
maart was de Silhouette Style dag bij 
Moen Opticiens een groot succes. De 
hele dag werden nieuwsgierige 
klanten vakkundig geholpen door de 
stijl-consulente van Silhouette. 
Iedere klant kreeg een persoonlijk 
briladvies op basis van een professio-
nele gelaatsontleding, inclusief een 
volledige make-up sessie bij een 
gekozen montuur. Natuurlijk 
verzorgden de specialisten van Moen 

Opticiens het oogmeetkundig onder-
zoek. Uiteindelijk hebben meerdere 
klanten gebruik gemaakt van de 
gratis adviezen en gekozen voor een 
moderne Silhouette bril. De mede-
werkers van Moen Opticiens staan 
altijd voor u klaar als onafhankelijk 
opticien en voor deskundig advies bij 
het uitzoeken van de juiste bril. Kom 
langs voor de nieuwe collectie in de 
winkels Castricum (Geesterduin 37) 
en Heiloo (winkelhof ’t Loo 49).

Silhouette Style Dag bij
Moen Opticiens groot succes

Mevrouw Hollenberg uit Akersloot (rechts) was de gelukkige winnaar van een gratis 
Silhouette montuur. Foto: aangeleverd

Castricum - Oud-Castricum is er weer 
in geslaagd om een interessante 

tentoonstelling samen te stellen. Dit 
keer is het onderwerp ‘Emigratie 

vanuit Castricum’. Vooral in de periode 
1950-1955 zijn tienduizenden Neder-
landers geëmigreerd naar landen als 
Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 
Ook verschillende gezinnen en alleen-
staanden vertrokken uit Castricum. 
De tentoonstelling laat zien waarom 
en hoe zij een nieuw leven in het 
buitenland hebben opgebouwd. 
Daarnaast wordt doorlopend een �lm 
vertoond van interviews met achter-
gebleven familieleden. Zondag was 
de expositie voor het eerst te zien. 
Bezoekers zijn in mei, juni en juli elke 
eerste en derde zondag van de 
maand welkom in gebouw De Duyn-
kant aan de Geversweg 1b. De 
openingstijd is van 13.30 tot 16.00 
uur. Donateurs van Oud-Castricum 
hebben gratis toegang. Overige 
belangstellenden betalen 1 euro 
entree. Kijk op www.oud-castricum.nl 
voor meer informatie.

Nieuwe expositie over emigratie
De familie Van der Ven emigreert in 1955 naar Canada. Foto: aangeleverd

Reinier Stengs en Arie Veldt voor hun vertrek naar Nieuw Zeeland in 1952. 
Foto: aangeleverd
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Castricum - Op 12 mei, de Dag van 
de Zorg, zetten de woonzorgcentra 
De Santmark en De Boogaert hun 
medewerkers in het zonnetje. Dat 
hebben zij na de zware coronatijd 
wel verdiend! Op deze dag zetten 
beide locaties hun deuren open voor 
buurtbewoners. Iedereen kan komen 
bekijken hoe de zorginstellingen er 
van binnen uit zien. Er zijn tal van 
activiteiten voor jong en oud: work-

shops, een orgel, suikerspinnen, een 
viskraam, een rondleiding en nog 
veel meer. Zo krijgen omwonenden 
een beeld van het woonzorgcentrum 
in hun buurt. Wellicht levert het ook 
nog nieuwe collega’s op, want daar 
hebben beide locaties heel veel 
behoefte aan! De feestelijke opening 
is om 11.00 uur. Het programma 
duurt tot 17.00 uur en iedereen is 
welkom.

Bezoek de ‘Dag van de Zorg’
in de Santmark en de Boogaert

Inwoners worden via het inwo-
nerspanel gevraagd om hun kennis 
te delen en hun mening te geven 
over conceptplannen op het thema 
klimaat. Ze brengen kennis in die 
voor experts nieuw is en kennen de 
lokale situatie. Het doel is om zo tot 
beter beleid en betere besluiten te 
komen. Op deze manier kan zo goed 
mogelijk invulling worden gegeven 
aan de uitvoering van de opdrachten 
zoals omschreven in het basisambi-
tieniveau van het programma 
klimaat van de gemeente Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Criteria
Het panel bestaat uit inwoners van 
alle vier de gemeenten. Iedereen kan 
zich aanmelden. Om een zo divers 
mogelijke groep leden te krijgen, 
worden nieuw aangemelde leden 
getoetst op enkele criteria. Iedere 
gemeente dient door tenminste vier 
en maximaal vijftien vertegenwoor-

digd te zijn. De leeftijdsgroep moet 
gevarieerd zijn, van jongeren onder 
de 18 tot en met 50-plussers. Er 
wordt een wachtlijst bijgehouden 
indien het inwonerspanel het maxi-
male aantal deelnemers heeft 
bereikt. Nieuwe leden nemen deel 
tot half december en kunnen zich 
vervolgens aanmelden voor een 
volgend jaar. Het inwonerspanel 
komt in principe vijf keer per jaar 
samen. Dit gebeurt online of in het 
gemeentehuis van Heiloo of 
Castricum omdat dit de meest 
centrale locaties zijn binnen de vier 
gemeenten. Er wordt bij voorkeur 
vergaderd op de dinsdagavonden 
om 20.00 uur.

Aanmelden
Inwoners die meer willen weten of 
zich aan willen melden, kunnen een 
e-mail naar klimaat@debuch.nl 
sturen met daarin hun naam, leeftijd 
en woonplaats.

Inwoners gezocht voor deelname 
aan regionaal klimaatpanel
Regio - De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zoeken voor 
een gezamenlijk inwonerspanel over het klimaat nieuwe leden. Het 
klimaatpanel bestaat inmiddels ruim een jaar en na de periode van voor-
namelijk digitaal overleg door de coronatijd, is het tijd voor een nieuwe 
stap. Uitbreiding van de groep is dan ook gewenst.

Door Willem Koot

Al na vier minuten spelen was het al 
raak. Uit een mooie aanval kreeg Jacco 
de Jong de bal aangespeeld. Hij twij-
felde geen moment en schoot onbe-
rispelijk raak. In de dertiende minuut 
was het al 2-0. Uit een goed genomen 
corner van Sem Winter kopte de 
kleinste man van het veld, Jaap 
Menick, schitterend raak. Het eerste 
moment dat WSV gevaarlijk kon 
worden, kwam uit een corner. Een 
prachtige kopbal ging rakelings over. 
Even daarna moest keeper Glorie 
handelend optraden nadat de spits 
alleen op hem af kwam. Vlak voor rust 
kwam de 3-0 op het bord. Een mooie 
pass van Jacco op Kalu van der Steen. 
Hij kwam alleen voor de keeper, die hij 
schitterend uitkapte om vervolgens 
de bal in het lege doel  te schieten.

Na rust was het andersom. Kalu 
bediende in de 51e minuut Jacco. Hij 
heeft goed geluisterd, want in plaats 
van te kappen ging hij op snelheid 
alleen op de keeper af en schoot mooi 
binnen; 4-0. Iedereen bij Limmen 
speelde een puike partij. Trainer 
Luijckx kon doen wat hij wilde. Joeri 
Admiraal kreeg speelminuten voor 
middenvelder Hollenberg en Dave 
Dokter voor Björn Valkering. WSV30 
had deze wedstrijd geen antwoord op 
het aanjagende trio Winter, Van der 
Steen en Menick. Maar ook zij vonden 
het tien minuten voor tijd welletjes en 
spaarden zichzelf. Kalu mocht nog 
uitrusten voor Mees Duijnmeijer. Een 
dik verdiende 4-0-winst stond op het 
scorebord toen scheidsrechter Van 
Lith a�oot. Volgende week Vrone uit, 
altijd lastig.

WSV30 heeft niks te vertellen 
bij Limmen: eindstand 4-0
Limmen - Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd van WSV30 tegen 
Limmen werd het echtpaar Van Kessel getrakteerd op ko�e met gebak. 
Niet wetende dat ze in de rust door de KNVB tot Lid van Verdienste 
zouden worden gehuldigd.

Coby en Peter krijgen hun oorkonde van de heer Van der Woude van de KNVB. 
Foto: G. Tuyn

Castricum - Verduurzamen kost 
geld. Hoe kom je aan dat geld? 
Heb je plannen om je huis te gaan 
verduurzamen? Isoleren of een 
warmtepomp nemen? Dat is goed 
voor het milieu en levert meestal 
ook nog geld op: minder geld 
kwijt aan je stroom en/of gasreke-
ning. Maar eerst moet je er geld in 
steken. Hoe kom je aan dat geld?

Energiecoach Anton Visser: ,,Als je 
het al op de bank hebt staan, is het 
geen probleem. Je kunt ook je hypo-
theek verhogen of een persoonlijke 
lening nemen. Dan betaal je al gauw 
4 à 5 procent rente en minstens 
1000 euro aan afsluitkosten. Jammer 
van het geld! Gelukkig is er ook nog 
een andere optie, de energiebe-
spaarlening bij het Nationaal Warm-
tefonds (www.energiebespaarle-
ning.nl). Daar kun je een lening 
krijgen tegen een lage rente van 
rond de 2 procent die voor de hele 
periode vast staat Ook zijn er geen 
afsluitkosten. Het zou zelfs kunnen 
dat deze rente nog naar beneden 
gaat als het kabinet serieus werk 
gaat maken van Nederland energie-
zuiniger te maken. En als je dan aan 
het verbouwen gaat, denk dan aan 
de subsidie die je kunt krijgen! Soms 
wel 30 procent. Kijk bijvoorbeeld op 
www.nederlandisoleert.nl voor meer 
informatie. En voordat je gaat 
verbouwen, vraag dan een energie-
coach van CALorie. Die denkt graag 
met je mee. CALorie; de non-pro�t-
vrijwilligersorganisatie van 
Castricum voor de verduurzaming 
van je huis.’’

Energietip CALorie: de 
energiebespaarlening

Energiecoach Anton Visser.
Foto: aangeleverd

Castricum - Op zaterdag 14 mei 
kunnen maximaal tweehonderd 
kinderen zich laten inschrijven voor 
deelname aan Timmerdorp 
Castricum 2022. De inschrijving vindt 
plaats van 09.30 tot 11.00 uur in de 
Visser ’t Hooftschool aan de Kemp-
haan 17. Dit jaar vindt Timmerdorp 
Castricum plaats van maandag 22 tot 
en met vrijdag 26 augustus. 
Inschrijven kan alleen door een 
volwassene worden gedaan. Per 
volwassene mogen vier kinderen (in 
de leeftijd van 6 t/m 15 jaar) worden 
ingeschreven. Per gezin moeten 
twee stempelactiviteiten behaald 
worden. Het gros van de activiteiten 
vindt plaats in de dagen vóór het 
timmerdorp, vanaf 17 augustus. 
Neem bij het inschrijven uw agenda 
mee! Voor de stempelactiviteit EHBO 
is een EHBO-diploma vereist, dus 
neem een kopie van het diploma 
mee. Meedoen kost 30 euro per deel-
nemer. Kijk op www.timmerdorpcas-
tricum.nl voor overige informatie.

Inschrijven voor 
Timmerdorp

Door Kees G. Kroone

De familienaam Valkering komt in 
Limmen al voor sedert ongeveer 
1870. Het is een bekende naam in 
Noord-Kennemerland en veelal 
verbonden met bloembollenbe-
drijven. Tijmen Valkering begon rond 
1870 een kleine veehouderij en 
bloembollenbedrijf aan de 

Westerweg. Zijn zoon Jan Valkering 
zette het bedrijf voort en tezamen 
met zijn vijf zoons bouwden zij een 
kwekerij met handels- en exportbe-
drijf op. De onderneming zou tot de 
top tien van Nederland gaan 
behoren en telde meer dan honderd 
werknemers. Deze Jan Valkering was 
ook lid van de gemeenteraad, het 
bestuur van de Boerenleenbank en 

lid van Provinciale Staten. Een man 
met vakkennis en visie. Het bedrijf 
had kwekerijen in Limmen, Egmond-
Binnen en Egmond aan den Hoef. De 
Pruikenlaan in Limmen (van Dussel-
dorperweg naar Middenweg, nu aan 
einde Vuurbaak), werd omgedoopt 
tot Jan Valkeringlaan. Het bedrijf 
Valkering bracht onder meer een 
witte parkiettulp op de markt onder 
de naam White Parrot, een spontane 
mutant uit de triumph-tulp Albino. 
Het bedrijf was ook binnen de 
branche bekend door de introductie 
van diverse bolgewassen, nieuwe 
soorten, uit het geslacht Scilla 
campanulata, oftewel boshyacint.

Jonge generatie
De vijf broers, Cor, Siem, Antoon, Piet 
en Jan hadden drie zoons met de 
naam Jan. Om ze uit elkaar te 
houden werd de naam van de vader 
toegevoegd: Jan Siem, Jan Toon en 
Jan Dad (in Engeland geboren en 
sprak zijn vader aan met Dad, 
vandaar). Deze drie Jannen zijn 
inmiddels (te jong) overleden. Zij 
bouwden onder meer de Valkeyhal 
aan de Rijksweg, het huidige klein-
schalige fraaie bedrijventerrein. Jan 
Siem, daar schrijven wij nu over, had 
een levendige bloembollenexport op 
Noord-Duitsland, Denemarken, 
Zweden en Finland. Deze handel had 

hij overgenomen van zijn vader Siem, 
die in 1960 was overleden. Hij sprak 
ook vijf talen vloeiend. Hij was een 
graag geziene gast bij zijn grote 
klantenkring.

Verver Export BV Heerhugowaard
Tijmen Verver, eigenaar/directeur van 
genoemd bedrijf, is een oomzegger 
van Jan Valkering en heeft ook zijn 
handel/export overgenomen. Als 
eerbetoon heeft hij een dubbele late 
tulp geselecteerd in de kleur oranje/
zalm en die aan zijn oom Jan 
getoond kort voor diens overlijden 
op 1 december 2017. Samen 
besloten ze de tulp door te kweken 
en op termijn te dopen met zijn 
naam. De echtgenote van Jan Valke-
ring, zijn drie kinderen, familie en 
vrienden waren aanwezig op het 
kerkhof waar de tulp geplant staat. 
Na een korte inleiding en historisch 
overzicht van de familie Valkering en 
het bedrijf werd de champagne over 
de tulpen gegoten en de naam o�-
cieel bekrachtigd. Tot in het jaar voor 
zijn dood was Jan Valkering ook als 
gids/rondleider verbonden aan de 
Hortus Bulborum. De tulp is o�cieel 
goedgekeurd door de brancheorga-
nisatie en als zodanig geregistreerd 
in de classi�ed list. Dit is een zorgvul-
dige procedure die enkel jaren in 
beslag neemt.

Limmen - Tijdens een familie- en vriendenbijeenkomst op het Rooms-
Katholieke kerkhof werd op 16 april postuum een tulp gedoopt met de 
naam Jan Valkering. Jan overleed in 2017, maar heeft de nieuwe tulp 
destijds kort voor zijn overlijden nog kunnen zien. Inmiddels zijn er meer 
exemplaren van gekweekt en was het tijd om de bloem o�cieel ten doop 
te houden.

Jan Valkering-tulp gedoopt

De doop van de tulp op 16 april jongstleden. Foto: aangeleverd
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Binnen deze rol breng je kinderen op 
structurele basis naar school of de 
dagbesteding, en breng je ze ook 
weer naar huis. Je bent daarbij het 
gezicht van Munckhof naar de klant 
toe. In je handelen staat veiligheid 
van jezelf, je klanten en medeweg-
gebruikers voorop! De werktijden 
zijn veelal in de vroege ochtenduren 

en middaguren. Om beroepsmatig 
personen te vervoeren heb je een 
chau� eurskaart taxi nodig. 

Heb je deze niet, dan vergoedt 
Munckhof de opleiding ter waarde 
van 1200 euro. Kijk voor meer infor-
matie op http://werkenbij.munckhof.
nl en solliciteer direct!

Munckhof zoekt chauffeurs 
voor leerlingenvervoer
Regio - Wil jij van autorijden je beroep maken? Vind jij het leuk om leer-
lingen met de nodige aandacht van A naar B te brengen? En zou je willen 
werken bij een professionele organisatie in personenvervoer? Dan ben jij 
de collega die Munckhof zoekt.

Munckhof is op zoek naar chau� eurs voor leerlingenvervoer in meerdere regio’s. 
Foto: aangeleverd

Alkmaars Blondje
     Blond Weibier 7,5%

dampegheest.nl

MET GOUD
BEKROONDBEKROOND

Alkmaars Blondje

Limmen - Het Alkmaars Blondje van 
brouwerij Dampegheest heeft een 
gouden medaille gewonnen in de 
Dutch Beer Challenge 2022. In de 
categorie ‘Zwaar Blond’ werd het 
Alkmaars Blondje verkozen boven 
Texels Tripel van de Texelse Bier-
brouwerij en Krachtig Blond van 
Brand.

Brouwer Kees Koot: ,,Wij zijn super-
trots dat we de eerste plaats hebben 
gehaald en gerenommeerde brou-
werijen achter ons laten. Er werden 
29 gouden medailles uitgereikt, die 
maken op 19 mei nog kans op het 
beste bier van Nederland, dus het 
kan nog mooier worden.’’

Het Alkmaars Blondje wint goud

Kom het ‘gouden’ Alkmaars Blondje 
van de tap proeven op 15 mei van 
15.00 tot 20.00 uur in het proe� okaal 
aan de Schoolweg 1 in Limmen. 
Afbeelding: aangeleverd

AGENDA
WOENSDAG 4 MEI

Dodenherdenking. Diverse plechtig-
heden in Castricum, Akersloot en 
Limmen. details: zie de gemeentepa-
gina’s in de Castricummer van vorige 
week op www.castricummer.nl.

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 Geesterduinweg 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 nagedachtenis 
aan de slachto� ers uit de Tweede 
Wereldoorlog. Thema: Vrijheid in 
verbondenheid. De viering duurt 
ongeveer een half uur, daarna deel-
name aan de stille tocht naar het 
monument op de grens van 
Castricum en Limmen.

DONDERDAG 5 MEI
Mad Science in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum met om 11.00 uur water-
weetjes (4-7 jaar) en om 12.30 uur 
mineralen mania (7-12 jaar). Deel-
name kost 5 euro per kind.

Festiviteiten in het kader van Bevrij-
dingsdag met vanaf 12.30 uur het 
dagorkest van Emergo op het horeca-
pleintje in Castricum. Rond 13.00 uur 
ontsteekt de burgemeester het 
bevrijdingsvuur. Vanaf 16.00 uur de 
Indo-rockband ‘Rolling Dodge’.

VRIJDAG 6 MEI
Maandelijkse inzameling voor de 
Voedselbank van 10.00 tot 12.00 uur 
bij de Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. 

Lezing ‘De reis van de Nachtwacht’ 
(12+) van 19.30 tot 21.30 uur (met 
korte pauze) in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Toegangsprijs 7,50 euro.

ZATERDAG 7 MEI

Stormbaan van 545 meter lang van 

08.30 tot 13.00 uur bij voetbalvereni-
ging Vitesse’22 op sportcomplex De 
Puikman in Castricum. Deelname kost 
5 euro per keer. Iedereen tot en met 
16 jaar is welkom. Aansluitend van 
13.00 tot 14.00 uur gereserveerd voor 
kinderen met een beperking. Info op 
www.100jaarvitesse22.nl. Foto: 
aangeleverd

Fietsexcursie over Tweede Wereld-
oorlog (12+) onder leiding van John 
Heideman om 10.00 uur vanaf bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 in Castricum. Deelname 
kost 15 euro. Reserveren via www.
pwn.nl/eropuit is verplicht.

Groenbeurs door Groei & Bloei van 
10.00 tot 17.00 uur in de Tuin van 
Kapitein Rommel aan de Stationsweg 
(schuin tegenover het NS-station) in 
Castricum. Ook plantjes ruilen is 
mogelijk. Info op https://tuinvankapi-
teinrommel.nl.

Workshop kaarten maken door werk-
groep Creatief AAS van 10.30 tot 
12.00 uur in de foyer van cultureel 
centrum Geesterhage aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro inclusief ko�  e/thee. Info 
via e-mail creatiefaas@gmail.com of 
bel: 06 53470601. Foto: aangeleverd

Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum.

Lezing ‘De reis van de Nachtwacht’ 
(12+) van 14.00 tot 16.00 uur (met 
korte pauze) in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Toegangsprijs 7,50 euro.

Theaterconcert � uitist Chris Hinze om 

20.15 uur in de Cultuurkoepel aan de 
Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. 
Kaarten à 17,50 euro via www.
cultuurkoepelheiloo.nl. Foto: 
aangeleverd

ZONDAG 8 MEI
Groenbeurs door Groei & Bloei van 
11.00 tot 17.00 uur in de Tuin van 
Kapitein Rommel aan de Stationsweg 
(schuin tegenover het NS-station) in 
Castricum.

Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum.

Bene� etconcert ‘Caleidoscoop’ door 
Kleinkoor Castricum om 15.00 uur 
(inloop 14.30 uur) in de Protestantse 
kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in 
Limmen. Toegang gratis, opbrengst 
deurcollecte voor Giro 555. Reser-
veren via meiconcert@kleinkoorcas-
tricum.nl.

DINSDAG 10 MEI
Alzheimer Trefpunt om 19.30 uur 
(inloop 19.00 uur) in cultureel 
centrum Jansheeren aan het Malte-
zerplein 1 in Heemskerk. Thema: 
muziek. Toegang gratis, aanmelden 
niet nodig. Info via www.alzheimer-
nederland.nl/regios/Geversweg 1b. 
Entreeprijs 3 euro (inclusief ko�  e of 
thee). 

EXPOSITIES
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).

Het publiek was laaiend enthousiast, 
kon amper stil zitten en zong sommige 
liedjes zelfs mee. Na a� oop, wanneer 
de cast de rode loper betrad, werd 
nogmaals luid geapplaudisseerd door 
het in totaal meer dan 1400  man 
tellende publiek. ,,Er was oog voor elk 
detail, scènes werden erg goed en 
geloofwaardig gespeeld, de dansen 
waren strak en de meerstemmige zang 
door het ensemble klonk als een warm 
bad waarover gesoleerd kon worden 
door de vele solisten.’’ Een andere 

bezoeker vertelde: ,,Dit gaat het niveau 
van een schoolmusical ver te boven, 
wat professioneel. Zonde dat het ze 
niet de grotere theaters in kunnen met 
deze voorstelling en dat het beperkt 
blijft tot de omgebouwde aula van 
school, want veel meer mensen moet 
dit zien!’’
De laatste voorstelling wordt altijd 
voorafgegaan door vele tranen, bij 
zowel de cast als crew. Dankwoorden 
worden uitgesproken. Een aantal leer-
lingen doet eindexamen en neemt 

de� nitief afscheid van JPTeens, waar 
de gehele groep zich als een familie 
voelt omdat je samen naar hetzelfde 
doel werkt. ,,Dank voor alle kansen die 
jullie (crew) gegeven hebben, dankzij 
jullie ben ik veel zekerder geworden 
en durf ik te zijn wie ik ben’’, aldus één 
van de afzwaaiende JPTeeners. In 
september worden wederom audities 
gehouden, want iedere leerling dient 
opnieuw auditie te doen om een 
plekje te bemachtigen. Welke voorstel-
ling het dan gaat het worden, houdt 
het AT nog even geheim. In april zal er 
weer een JPTeens productie op de 
planken staan. Blijf op de hoogte van 
de laatste nieuwtjes door op Instagram 
het account @jpteensonstage te 
volgen.

Castricum - Wat een week…! Acht waanzinnige voorstellingen heeft de 
musicalgroep van het Jac. P. Thijsse College neergezet in hun eigen 
JPTheater. Zowel de cast als crew van Donna’s Dagboek kijkt voldaan en 
trots terug. De 32 leerlingen (van brugklas tot en met 6 vwo) hebben een 
geweldige prestatie van hoog niveau neergezet.

JPTeens schittert als nooit tevoren

De JPTeens op het podium tijdens de voorstelling Donna’s Dagboek. 
Foto: aangeleverd
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