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Door Henk de Reus

Onthulling plaquette Limmen
’s Morgens onthult burgemeester 
Mans in Limmen een plaquette in het 
plantsoen ‘Het Schuilveld’ aan het 
Amberlint, vlakbij het huis van de 
familie Bult aan de Pagenlaan. De 
plaquette herinnert aan drie verzets-
strijders uit de Tweede Wereldoorlog: 
Jan Bonekamp, Jan Brasser en Hannie 
Schaft. Zij verbleven regelmatig op 
het erf van de familie Bult en vonden 
er ook onderdak. Schaft en Bonen-
kamp werkten samen om 
opdrachten vanuit het verzet uit te 
voeren. Alleen Jan Brasser overleefde 
de oorlog.

‘Blijvend aandenken’
Nelson Bult, zoon van Jan en Trijntje 
Bult, spreekt de aanwezigen toe. ,,Het 
maakt mij blij en vooral trots hier te 
mogen zijn en dat er na tachtig jaar 
toch een blijvend aandenken is 
gekomen aan wat er voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog hier in de 
buurt is gebeurd.’’ Nelson werd 
geboren in 1943 en heeft de verzets-
strijders hierdoor destijds niet leren 
kennen. Wel hoorde hij via zijn 
ouders veel over hen na beëindiging 
van de oorlog. Hij heeft Jan Brasser, 
die op 8 augustus 1991 overleed, na 
de oorlog leren kennen vanwege de 
vele bezoekjes van Brasser aan zijn 
ouders en omgekeerd. Het doet hem 

dan ook deugd dat de dochter en 
kleinkinderen van Jan Brasser bij de 
onthulling aanwezig zijn.

Herdenking Akersloot
Bij het Vredessymbool in Akersloot 
vertelt wethouder Ron de Haan over 
de negentien onderduikers, die 
tijdens de oorlogsjaren op het 
eiland De Woude een veilig onder-
komen vonden. Totdat er brieven 
met gevoelige informatie werden 
onderschept, er paniek uitbrak en 
de onderduikers op de vlucht 
sloegen. Niet allemaal overleven ze 
de oorlog.
De Haan: ,,De woorden ‘nooit meer 
oorlog’ staan in ons brein gebeiteld. 
Het is waarvoor wij hier staan. Toch 
worden deze woorden tot gruis 
vermalen door de verschrikkingen 
van de oorlog waaronder Oekraïne 
lijdt. De oproep ‘nooit meer oorlog’ 
vraagt luider dan ooit om verbinding, 
waarbij vrede en veiligheid zege-
vieren over oorlog en geweld.’’

Herdenking Dorpskerk Castricum
Voor de herdenking bij de oorlogs-
graven van de Dorpskerk zijn drie 
nabestaanden van Jim Fitchett, een 
van de omgekomen Engelse mili-
tairen, uitgenodigd. Achter negen-
tien oorlogsgraven met een naam 
staan scouts opgesteld. Zij dragen 
allen een geel-blauw lint op het 
uniform uit piëteit voor de burger-
slachto�ers van de oorlog in 
Oekraïne. Op de graven staan lichtjes 
en een vlaggetje van het land 
waaruit zij afkomstig waren.

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant.

Limmen/Akersloot/Castricum - Twee jaar corona zorgde ervoor dat de 
herdenking op 4 mei op sobere wijze plaatsvond. Nu het virus nagenoeg 
achter ons ligt was er weer ruimte om hier op gepaste wijze aandacht aan 
te geven. De herdenking kreeg een extra lading door de oorlog in 
Oekraïne.

Memorabele herdenkingen
Nelson Bult (l) en burgemeester Toon Mans onthullen de plaquette bij ‘Het Schuilveld’ in Limmen. Foto’s: Henk de Reus

Burgemeester Toon Mans houdt een toespraak bij de Dorpskerk, terwijl 
scoutingleden ervoor zorgen dat de omgekomen militairen een gezicht krijgen.

Castricum - De Fietsersbond is 
teleurgesteld over de stand van 
zaken rond het ontwikkelen van een 
door�etsroute in deze regio. In een 
brief aan Provinciale Staten en aan 
de gemeenteraden van Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Dijk & Waard, 
Heiloo en Uitgeest vraagt de bond 
om bijsturing van de plannen. ,,Dat 
vraagt om ambtelijke inzet en een 
uitvoering die niet wacht op ‘werk 
met werk’, want de subsidie van de 
provincie geeft de gemeentes de 

kans om het met prioriteit uit te 
voeren’’, zo stelt de bond. 

Verder noemt de Fietsersbond het 
‘erg jammer dat de colleges van 
Uitgeest en Castricum zich in de 
raadsbrieven vooral druk maken over 
een tracé (N203) dat onder provin-
ciale verantwoordelijkheid valt, maar 
het onderzoeksrapport niet met de 
raad deelt’ en betwijfelt of het doen 
van investeringen op de nu voorge-
stelde manier wel zin heeft.

Fietsersbond teleurgesteld
over proces doorfietsroute

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
WITLOFSTAMPPOT MET 
2 HAM KAAS BURGERS

SAMEN€ 8,99

FRANSE UIENSOEP
PER POT  € 3,99

BIEFSTUKSPIES
4 HALEN 3 BETALEN

VLEESWARENTRIO 
GEBRADEN GEHAKT

GEBRADEN CASSELERRIB
KIP KERRIE SALADE

SAMEN € 5,99

9,95
8 PERSONEN                         DEZE WEEK!!

BROWNIE CAKE
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 12 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 13 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 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 14 MEI 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
met Inzinggroep.

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

ZONDAG 15 MEI 
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. pastor Eveline Masetti. 
Zondag Cantate m.m.v. Cantorij
Te volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur    ds. R. 
Erkelens.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Pastor Jan van Diepen 
met koor Cantare welke 25-jarig 
jubileum viert.

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

In de Oude Keuken op ‘Dijk en 
Duin’, Oude Parklaan 117, 
Castricum. 10.00 uur, pastor 
Anton Huisman.

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major, Akersloot,  Eucharistievie-
ring met T.Perez en dameskoor.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met Caeciliakoor. Voor-
ganger: Pastor K. Kint

MAANDAG 16 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 17 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Kranslegging bij het monument. Foto’s: Henk de Reus

Sietse van Gorkum weet de 
aanwezigen te raken als hij, samen 
met Emergo, ‘Schindler’s List’ speelt.

Castricum - Het wordt niet met een bordje aangegeven, maar de meeste inwoners van Castricum weten wel dat het 
pleintje voor apotheek De Brink aan het eind van de Torenstraat Balatonfüredplein heet. Daar staat al jaren een moza-
iekbank ter ere van de stedenband met de Hongaarse plaats die 22 jaar tot 2011 heeft geduurd. De bank, die gemaakt 
is door kunstenares Judith Lang, was aan een opknapbeurt toe, zoals Arjen Bosman van Twisk & Bosman toelichtte: ,,Er 
ontbraken stukjes mozaïek en de bank was verzakt waardoor er water op bleef staan. Eind januari hebben we het meer 
dan een ton wegende kunstwerk voor restauratie naar de gemeentelijk werf aan Schulpstet vervoerd.” Afgelopen 
maandagmorgen werd de bank in het bijzijn van wethouder Ron de Haan teruggeplaatst. Daarover zei hij: ,,De bank 
staat nu weer goed, maar het pleintje wordt nog heringericht en voorzien van betonbollen waarop glasstukjes zijn 
aangebracht.” Ook hiervoor zorgt Judith, die liet weten: ,,Dit keer gebeurt dat in het pand van de Stichting Welzijn aan 
de Dorpsstraat 30. Mensen die ook nu eraan mee willen werken zijn van harte welkom. Wel graag vooraf even 
aanmelden via judithlangkunst@gmail.com. Tekst en foto: Hans Boot

Balatonfüredbank gerestaureerd

Doorlees voorpaginaverhaal

Burgemeester Toon Mans heet de 
nabestaanden welkom. In zijn 
toespraak zegt hij dat hun aanwezig-
heid deze dag bijzonder maakt en 
dat de herinnering hierdoor meer 
dan ooit levend wordt gehouden. 
Mans: ,,Het heeft moeite gekost om 
de omgekomen militairen een 
gezicht te geven. Bij negentien van 
hen is dit gelukt, dankzij het vele 
werk van John Heideman. Hij zocht 
ook uit wie de mannen achter de 
namen waren.’’

Herbegraven John Heideman vertelt 
dat tijdens de oorlogsperiode heel 
wat vliegtuigbemanningen op weg 
naar, of terug van hun missie om het 
leven kwamen en in de Noordzee 
stortten. ,,De lichamen dreven dagen, 
soms zelfs maanden in zee voordat zij 
uiteindelijk op de kust aanspoelden. 
In Castricum zijn zo’n zestig lichamen 
aangespoeld. Een aantal werd elders 
herbegraven, maar de lichamen van 
de slachto�ers van het Britse Geme-
nebest bleven op de plek waar zij 
begraven lagen. Van de huidige 36 
begraven militairen hebben er 

negentien een naam. Zeventien zijn 
nog onbekend.’’ Vervolgens noemt hij 
één voor één de namen van de 
negentien omgekomen militairen, 
hun leeftijd, functie en hoe zij om het 
leven kwamen. Bij het noemen van 
een naam doet één van de scouts 
een stap voorwaarts en toont hierbij 
een grote foto van de omgekomen 
militair. Heideman staat uitgebreider 
stil bij de missie van Jim Fichett en de 
toedracht die tot zijn dood heeft 
geleid.

De zestienjarige Gabriëlla Fortes 
Tonseca, leerlinge van het Supreme-
college, leest vervolgens een 
prachtig gedicht in het Engels voor. 
Na de één minuut stilte klinkt het 
Wilhelmus, gevolgd door het Engelse 
volkslied.

Herdenking bij monument
De opkomst bij de herdenking ’s 
avonds bij het monument is uitzon-
derlijk groot. Ongeveer 1500 mensen 
wonen de herdenking bij. Eerst wordt 
een gedicht voorgelezen van de 
twaal�arige Lisa de Jonge. Hierna 
houdt de burgemeester een 
toespraak waarin hij de woorden 

aanhaalt van de Belgische professor 
Annelien van Dijn. ,,Zij stelt: ‘Neder-
landers zijn vrijheidsstrevers. Voor 
hen is de 5 mei-viering bij uitstek een 
moment om stil te staan bij het 
belang van onze democratische vrij-
heidsopvatting die op deze dag op 
een betekenisvolle manier centraal 
wordt gesteld.’ Zelf zou ik hieraan 
willen toevoegen dat vrijheid van 
betekenis is als je ook weet wat 
onvrijheid is.” Hij refereert hierbij aan 
de situatie in Oekraïne en stelt voor 
om niet alleen stil te staan bij de 
eigen slachto�ers van oorlogsge-
weld, maar ook bij de slachto�ers in 
Oekraïne.

Na de kranslegging speelt de 
bekende Nederlandse violist Sietske 
van Workum, begeleid door Emergo 
‘Schindler’s List’ uit de gelijknamige 
�lm. De dramatische klanken uit de 
viool, die na het einde van de oorlog 
uit vernietigingskamp Auschwitz is 
teruggekomen naar Nederland, gaan 
bij velen door merg en been. De pijn-
lijke actualiteit draagt hieraan bij. Een 
deel van de aanwezigen is zichtbaar 
aangedaan. Van Workum heeft naast 
het beroeren van zijn snaarinstru-
ment ook een gevoelige snaar bij hen 
weten te raken. Er volgde aansluitend 
dan ook een spontaan applaus. 

1.500 bezoekers bij herdenking
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Kijk webinar terug 

Al ruim 1.500 aanmeldingen 
voor zonnepanelen-actie 
Sinds dit voorjaar loopt er in de 
gemeente Castricum, Bergen en Heiloo 
weer een aantrekkelijke zonnepanelen-
actie. Een collectief van vakkundige, 
regionale installateurs biedt inwoners 
de mogelijkheid om zonnepanelen te 
laten installeren tegen een gunstige 
prijs. Tot nu toe hebben 1.500 inwoners 
van deze drie gemeenten zich aange-
meld om geheel vrijblijvend de woning 
te laten bekijken door een adviseur. 
Gemeente Castricum steunt deze actie 
in samenwerking met Duurzaam Bouw-
loket. 

“Wij willen onze inwoners graag verder 
helpen bij de overstap naar een duurzame 
energievoorziening,” aldus wethouder 
Falgun Binnendijk. “Daarbij geven zonne-
panelen flinke besparingen op de energie-
kosten. Wist u dat de inwoners die gebruik 
maken van de zonnepanelenactie gemid-
deld € 700,- aan energiekosten per jaar 
besparen?” Schrijf u geheel vrijblijvend in via 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie. De 
inkoopactie loopt tot 30 juni 2022.

Webinars terugkijken
Vorige maand zijn enkele digitale infor-
matieavonden gehouden over deze actie. 
Daar hadden ruim 450 inwoners zich voor 
aangemeld. Hebt u deze gemist? U kunt het 
webinar nog terug kijken via de actiepagina.

Collectieve inkoop = scherpe prijs
U kunt vrijblijvend en gratis één van de 
specialisten langs laten komen voor een 
vakkundig advies. Zij maken vervolgens 
voor u een aanbod op maat. Omdat het om 
een collectieve inkoopactie gaat, kunnen de 
installateurs een zeer gunstige prijs bieden. 
Als u gebruik maakt van dit aanbod, hebben 
particulieren ook het voordeel dat de btw 
kan worden teruggevraagd bij de Belas-
tingdienst. Binnen deze actie kan dit voor 
deelnemers gratis worden verzorgd door 
een administratiekantoor. 

Meer informatie over de actie
Heeft u vragen over de actie, neem dan 
contact op met ons energieloket Duurzaam 
Bouwloket via 072 - 743 39 56, of 
info@duurzaambouwloket.nl.

Kent u iemand die een lintje verdient?
Tijdens de Lintjesregen in april zijn maar 
liefst dertien inwoners van de gemeente 
Castricum onderscheiden met een Konink-
lijke onderscheiding. Het lintje is een blijk 
van waardering uit de samenleving voor 
mensen die zich langdurig en op allerlei 
terreinen inzetten voor de maatschappij. 
Kent u ook iemand in uw omgeving die 
een lintje verdient? Dan kunt u die persoon 
voordragen. Neem dan contact op met de 
gemeente waarin de persoon woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden 
uitgereikt bij twee gelegenheden:
• tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is 

de laatste werkdag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals 

bijvoorbeeld een afscheid of een 
jubileum.

Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor 
een lintje, doet u dat dan vóór 1 juli 2022 
als u wilt dat de onderscheiding tijdens de 
jaarlijkse ‘lintjesregen’ in 2023 wordt uitge-
reikt. Een voorstel voor de uitreiking bij een 
bijzondere gelegenheid, moet zes maan-
den voor de gewenste datum van uitreiking 
worden ingediend. 

Meer informatie? 
Over de regels rond de toekenning van lint-
jes kunt u alles lezen op de website 
www.lintjes.nl.
Voor meer informatie over het aanvragen 
van een Koninklijke Onderscheiding kunt u 
contact opnemen met Els Verbeek van het 
bestuurssecretariaat via 088 – 909 7057 of 
elsverbeek@debuch.nl.

     

Agenda diverse raadsbijeenkomsten
Donderdag 12 mei 2022 

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

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen?
De vakantieperiodes komen er weer aan. 
Gaat u binnenkort op vakantie? Check 
op tijd of uw paspoort, ID-kaart, en 
rijbewijs nog geldig zijn. Moet u die laten 
verlengen? Doe het op tijd en maak
alvast online een afspraak 
(www.castricum.nl/afspraak-maken). 

De agenda raakt snel vol en de eerste 
mogelijkheid is soms pas over een paar 
weken. Ons bellen voor een afspraak gaat 
niet sneller, wij gebruiken dezelfde online 
afspraakmodule als u. Een nieuw reis- of 
rijbewijs kunnen wij op dit moment leveren 
volgens de gewoonlijke termijn van 6 
werkdagen na de aanvraag.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 12 en donderdag 19 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: 
www.castricum.raadsinformatie.nl en vanaf 
de volgende dag terugkijken. Hier vindt u 
ook de vergaderstukken. 

De vergadering van donderdag 19 mei 
staat in het teken van de installatie van het 
nieuwe college. De vergadering zal begin-
nen om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De volledige agenda vindt 
u volgende week op deze pagina of eerder 
op www.castricum.raadsinformatie.nl.     

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. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de griffie, tot uiterlijk 12.00 uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 23 mei 2022. 

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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw nokophoging, 
datum ontvangst 3 mei 2022 (Z22 070321)
Koningsweg 76 b in Akersloot, het wijzijgen van het bestemmingsplan, datum 
ontvangst 29 april 2022 (Z22 070089)
Pernéstraat 12 in Castricum, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 4 mei 
2022 (Z22 070474)
Ravelstraat 13 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
28 april 2022 (Z22 069789)
‘t Stet in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 april 2022 
(Z22 070082)
Westerweg 31 c in Akersloot, het plaatsen van een overkapping en het vergroten 
van de woning, datum ontvangst 1 mei 2022 (Z22 070329)
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

Amberlint (t.o. nr. 24) in Limmen, het plaatsen van een plaquette, verzenddatum 
2 mei 2022 (Z22 065709)
Brakersweg 3a in Castricum, het vergroten en veranderen van de woning, 
verzenddatum 29 april 2022 (Z057332)
Eerste Groenelaan 25 in Castricum, het vervangen van een aanbouw en het 
plaatsen van erker aan de voorzijde, verzenddatum 2 mei 2022 (Z057626)
Oranjelaan 2 a in Castricum, het wijzigen van de reclametekst, verzenddatum 3 mei 
2022 (Z22 068490)
Oranjelaan 54 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 2 mei 
2022 (Z22 069465)
Van Oldenbarneveldweg 30 in Castricum, het bouwen van een carport met 
schutting, verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 065464)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Gemeentenieuws
woensdag 11 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

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Weigeringen Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Limmen 2022 
op dinsdag 31 mei 2022 tot en met vrijdag 3 juni 2022, verzenddatum 2 mei 2022 
(Z22 063442)
Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Akersloot 
2022 op dinsdag 7 juni 2022 tot en met vrijdag 10 juni 2022, start en finish Ver-
lengde Roemersdijk 4 Akersloot, verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 064538)
Verleende evenementenvergunning Familie Straten Toernooi Limmen 2022 van 
donderdag 26 mei 2022 tot en met zaterdag 28 mei 2022, Dampegheestlaan 2 in 
Limmen, verzenddatum 4 mei 2022 (Z22 063629)
Verleende evenementenvergunning voorstelling Karavaan festival 2022, op 
zondag 29 mei, woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en maandag 6 juni 2022, 
Oude Parklaan 76 in Castricum, verzenddatum 3 mei 2022 (Z22 069000)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Van Oldenbarneveldweg 30 in Castricum, het bouwen van een carport met 
schutting, verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 065464)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Castricummer Werf 2 a in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, 
verzenddatum 2 mei 2022 (Z22 062330)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, verzenddatum 
30 april 2022 (Z22 064539)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Bleumerweg 12 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand (Z22 
061007)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 4 mei 2022 zes weken 
ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 5 mei 2022 een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is 
digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op 
bovengenoemd adres.
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Castricum - Het is nu toch echt een 
traditie geworden; de jaarlijkse 
asperge-actie voor de verzorgings-
huizen De Santmark en De Boogaert. 
Drie jaar geleden zijn Hanneke en 
Nathalie Smit van Het Seizoen met 
deze actie begonnen om het corona-
leed voor de bewoners wat te 
verlichten. De reacties waren zo 
hartelijk dat de dames besloten om 
dit jaarlijks terug te laten keren. Bij 

ieder pond asperges dat ze op 
zaterdag 14 mei verkopen doneren 
ze nog eens twintig procent in de 
vorm van asperges aan de verzor-
gingshuizen. De verkoop vindt plaats 
op het Kooiplein naast kapper 
Jeunesse van 13.00 tot 17.00 uur. 
Natuurlijk kunt zelf ook nog extra 
asperges doneren. Namens de bewo-
ners alvast bedankt voor de heerlijke 
maaltijd!

Asperge-actie voor bewoners 
Santmark en Boogaert

Nathalie Smit met een kratje verse asperges. Foto: aangeleverd

AGENDA
VRIJDAG 13 MEI

Tweede open podium voor jong 
talent van 19.30 tot 21.30 uur in 
Cultuurcafé Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 7 in Castricum. 
Diverse optredens van klassiek tot 
rock. Toegang gratis.

Optreden Wies en de Liefde om 
20.15 uur in de Cultuurkoepel aan 
de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 14,50 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl en bij 
het VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus in Heiloo. 

ZATERDAG 14 MEI
Extra openstelling Gemaal 1879 van 
11.00 tot 17.00 uur aan de Fiel-
kerweg 4 (Klein Dorregeest) in 
verband met Nationale Molen- en 
Gemalendag. Extra aandacht voor 
het werktuig en de waterstaatkun-
dige infrastructuur in de omgeving. 
Info op www.gemaal1879.nl.

Vossenjacht door Scouting Limmen 
van 12.00 tot 13.30 uur vanaf de 
Vuurbaak (op de midden-verhoging 
bij het grasveld). Tevens open huis 
met diverse activiteiten van 13.00 
tot 17.00 uur op het scoutingterrein 
aan de Kapelweg 72 in Limmen. 
Info via www.scoutinglimmen.nl.

Repair Café van 12.30 tot 15.30 uur 
in Bibliotheek Kennemerwaard aan 
de Geesterduinweg 1 in Castricum. 
Neem kapotte elektrische appa-
raten of kleding mee om te repa-
reren met de vrijwilligers of kom 
langs voor advies van een 
energiecoach.
Slotfeest 100 jaar Vitesse’22 van 
19.22 tot 23.45 uur in de feesttent 
op sportcomplex De Puikman in 
Castricum met optredens van Kris 

Kross Amsterdam, DJ Ivo van Breu-
kelen en coverband Royal Flush. 
Kaarten à 12,50 euro via 
www.100jaarvitesse22.nl of aan de 
deur à 17,50 euro. 

ZONDAG 15 MEI
Jubileumviering kerkkoor Cantare 
om 09.15 uur in de Sint Pancratius-
kerk aan de Dorpsstraat 112 in 
Castricum. Na de viering (ongeveer 
10.30 uur) receptie in het 
parochiehuis.

Oorlogsmuseum 1940-1945 aan de 
Julianaweg 43 in Akersloot 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 
Entreeprijs: 2,50 euro (geen pin 
aanwezig). Parkeergelegenheid om 
de hoek nabij de jachthaven. Info 
via www.oorlogsmu-
seum1940-1945.nl.

Extra openstelling Gemaal 1879, zie 
14 mei.

Reünie (18+) bij Scouting Limmen 
van 14.00 tot 17.00 uur aan de 
Kapelweg 72 in Limmen. Alle oud-
leden zijn welkom. Info via www.
scoutinglimmen.nl.

Concert door jeugdleden muziek-
vereniging Emergo om 14.00 uur 
(inloop 13.30 uur) in gymzaal 
Cunera-school aan de Vondelstraat 
25 in Bakkum. Entreeprijs 2,50 euro 
inclusief ko�e, thee of limonade. 
Na a�oop mogen kinderen zelf 
instrumenten uitproberen.

Maanfestatie van 14.30 tot 22.00 
uur in de galerie en beeldentuin 
van Marina Pronk aan de Van 
Oldenbarneveldweg 32 in Bakkum. 
2- en 3-dimensionale kunst, live 
optredens van harptrio Arachne en 

Milou Mignon met band. Entreeprijs 
8 euro (kinderen tot 18 jaar gratis). 

Bierproeverij Dampegheest om 
15.00 uur in De Oude School aan de 
Schoolweg 1 in Limmen. Toegang 
gratis. Info op www.dampegheest.
nl/proe�okaal.

EXPOSITIES
De 47e editie van Limmen Artistiek 
& Creatief vindt plaats op 21 en 22 
mei. Kunstenaars uit Limmen, 
Castricum, Uitgeest, Heiloo, Bergen 
en Alkmaar en omgeving tonen 
hun werk van 11.00 tot 17.00 uur in 
cultureel centrum Vredeburg aan 
de Dusseldorperweg 64 in Limmen. 
De toegang is gratis.

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).
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Haar illustraties moesten hun zelf-
beeld versterken in de strijd voor een 
rechtvaardige maatschappij. Ze 
streefde naar esthetische kwaliteit, 
omdat ze genieten heel belangrijk 
vindt. Haar avonturen beschrijft ze in 
een aantal blogs. Haar intenties 
sluiten aan bij het beleid van de Boli-
viaanse overheid: cultuur moet er 
voor iedereen zijn. Het Nationale 
Kunstmuseum, het ‘Rijksmuseum’ van 
Bolivia, organiseert daarom ook 
rondreizende tentoonstellingen. De 

culturele stichting van de centrale 
bank van Bolivia beheert dit 
museum. Hier zal het werk van 
Gezien van de Riet te zien zijn. De 
bijzondere aanpak van de Bolivi-
aanse ambassadeur in Nederland, 
Roberto Calzadilla, versnelde het 
proces. Persoonlijk voerde hij het 
werk mee met de diplomatieke post. 
Het museum zal haar werk eind dit 
jaar exposeren. Kijk op www.gezien-
vanderiet.nl/blog voor meer 
informatie.

Castricumse kunstenares 
doneert werken aan Bolivia
Castricum - Gezien van de Riet doneert zo’n vijfhonderd kunstwerken aan 
Bolivia. Ze werkte daar ruim tien jaar nauw samen met de indiaanse 
bevolking, met name de boerinnenbond Bartolina Sisa. De gangbare 
kunst was in die tijd niet bedoeld voor de indianen. Ze werden zelden als 
levensechte mensen afgebeeld. In haar kunst krijgen ze de hoofdrol.

Rogelio Mayta en Luis Oporto tonen het document van de overdracht. Tussen hen in 
Gregoria Reina Vallejos, secretaris onderwijs van Bartolina Sisa, de nationale bond 
van indiaanse boerinnen in Bolivia. Uiterst links Links Roberto Calzadilla, de 
Boliviaanse ambassadeur in Nederland. Foto: aangeleverd

De commissie heeft door het grote 
aanbod een mooie expositie kunnen 
samenstellen. De meeste deelne-
mende kunstenaars komen uit 
Limmen, Castricum, Uitgeest, Heiloo 
en Bergen, maar er zijn ook deelne-
mers uit Alkmaar en omgeving. 
Onder hen zijn ook kunstenaars die 
niet eerder aan deze expositie 
deelnamen.
Beide verdiepingen van het cultureel 
centrum aan de Dusseldorperweg 64 
zullen gevuld zijn met schilderijen, 
keramiek, sieraden en een aantal 
kunstenaars maakt gebruik van gere-
cycled materiaal. Op beide dagen 
staat kunstenaar Joke Beentjes op 

het buitenplein. Ook is er op beide 
dagen akoestische muziek. Op 
zaterdag speelt Marjan Weurding en 
op zondag Stijn Bakker, beiden 
afkomstig uit Limmen.

Tekenwedstrijd
Voor de zesde keer heeft de 
commissie voor de twee scholen in 
Limmen een tekenwedstrijd uitge-
schreven. Het thema is ‘Je mooiste 
droom’. Van een aantal tekeningen 
wil men een blijvende herinnering 
maken. Op zondag 22 mei om 11.30 
uur is de prijsuitreiking. De expositie 
is op beide dagen van 11.00 tot 17.00 
uur te bekijken. De toegang is gratis.

Limmen Artistiek & Creatief in 
cultureel centrum Vredeburg
Limmen - Voor de 47e keer organiseert Limmen Cultuur de expositie 
Limmen Artistiek & Creatief. Deze editie moest twee keer worden uitge-
steld vanwege de coronamaatregelen. Kunstenaars hebben zich in maart 
aangemeld en op 21 en 22 mei zijn hun werken te zien.

Limmen - De organisatie Limmen 
Cultuur, bij velen bekend onder de 
naam Culturele Raad Limmen, 
bestaat uit een enthousiaste en crea-
tieve groep vrijwilligers. Limmen 
Cultuur organiseert met veel succes 
in Cultureel Centrum Vredeburg en 
de sfeervolle PKN-kerk lezingen van 
bekende en minder bekende schrij-
vers, muziekvoorstellingen, de sinter-
klaasvoorstelling en de 4 
mei-herdenking.
Ook het tweedaagse evenement 
Artistiek & Creatief is populair bij 
zowel bezoekers als exposanten. Nu 
de maatregelen tegen COVID-19 zijn 

verminderd, wil Limmen Cultuur weer 
gaan starten met het organiseren van 
deze evenementen. Men is daarom 
op zoek naar enthousiaste en gemoti-
veerde versterking, met name voor 
het bijhouden van de website en het 
maken van promotiemateriaal voor 
de evenementen. Ook voor de orga-
nisatie van Artistiek & Creatief is men 
nog op zoek naar mensen die het 
leuk vinden dit evenement te organi-
seren. Heb je belangstelling om deel 
uit te maken van het bestuur? Stuur 
dan een e-mail met je gegevens naar 
info@limmencultuur.nl en men 
neemt contact met je op.

Limmen Cultuur zoekt versterking
bij organiseren evenementen

Limmen - Na een relatieve rust in 
de afgelopen twee jaren is het koor 
Connection nu weer druk bezig 
met de repetities voor een nieuw 
optreden. ,,Want niets is leuker dan 
zingen, maar nog leuker is zingen 
voor publiek’’, zo luidt het motto 
van het koor. 

Op zondag 22 mei geeft Connec-
tion een Nieuwe Wereld Concert in 
de protestantse kerk aan de Zuid-
kerkenlaan 25. Voor deze naam is 
gekozen gezien de recente ontwik-
kelingen in de wereld. De 
aanvangstijden zijn 15.00 uur en 
20.00 uur.
Het koor is bekend om zijn uitge-

breide en swingende kerstreper-
toire, maar ook voor deze periode 
van het jaar, die van ontluikende 
natuur, en de afgelopen paastijd, is 
het repertoire groot. Er staan vele 
stemmige, mooie en ritmische 
nummers op het programma. 
Naast prachtige nummers als 
‘Burden down’, ‘Empower me’ en 
‘Nieuwe wereld’ worden ook 
nieuwe nummers ten gehore 
gebracht als ‘Never forsaken’, ‘The 
connection’ (gecomponeerd door 
koorlid Miranda), ‘Ken je mij’ en 
‘Ontmoeten’ (door Leon van Veen 
en Rolien Eikelenboom). Het koor 
wordt begeleid door het eigen 
combo (keyboard, elektrische 

gitaar, basgitaar en drums) onder 
leiding van Roel Donken. De diri-
gente is Rolien Eikelenboom.
Heeft u er zelf wel eens aan 
gedacht te gaan zingen? U kunt 
zich bij het koor aansluiten, of 
misschien eens een repetitie 
bijwonen. Dat kan op zondagavond 
van 19.15 tot 21.15 uur in De 
Schakel aan het Kerkepad 1. 
Kaarten voor het concert kosten 10 
euro en zijn te verkrijgen via kaart-
verkoopconnection@gmail.com en 
via telefoonnummer 06 11538567. 
Kaartverkoop aan de deur is ook 
mogelijk (mits niet uitverkocht). 
Zowel contant als pinbetaling is 
mogelijk.

Connection zingt weer voor u

Vorig jaar speelde Karavaan voor 
het eerst sinds lange tijd weer in 
Castricum. De muziektheatervoor-
stelling die ze speelde in het Ketel-
huis was binnen een mum van tijd 
uitverkocht. De samenwerking met 
Parnassia, de betekenisvolle 
plekken op het landgoed en de 
grote belangstelling van publiek 
maakten dat Karavaan graag jaar-
lijks in Castricum wil spelen. 

Over de voorstelling
Stel je voor: een grijs wolkendek, 
schuimende zeekoppen, een drij-

vend blikje Unox knakworst en in 
de verte doemt langzaam het topje 
van de Rotterdamse Euromast op. 
Met daarop: de laatste Nederlandse 
vrouw, Brenda. Het is 2049. Twee 
jaar geleden braken de dijken door 
en werd wat eens Nederland was, 
een uitgestrekte zee. Slechts het 
topje van de Euromast bleef over. 
We volgen de Duitse documentai-
remaker Karsten Schillinger. Hij 
probeert de rest van de wereld 
wakker te schudden voor het 
noodlot dat ‘klimaatcrisis’ heet. Hij 
portretteert Brenda en haar 

vergane moederland en is meedo-
genloos in de schrikbeelden die hij 
zijn publiek voorschotelt. Niks gaat 
hem te ver in zijn poging het tij te 
keren. Zal het hem lukken zijn 
publiek te overtuigen?

Karavaan Festival in de hele 
regio
Het festival brengt je door de hele 
regio naar boerderijen, landgoe-
deren, de duinen en het strand, 
bijzondere locaties langs het 
Alkmaars Kanaal en door de polder, 
waar je locatietheater beleeft van 
nationaal gerenommeerde én 
jonge theatermakers. Er zijn meer 
dan 250 voorstellingen, met 15 
landelijke premières én een 
zomers, groen festivalhart in het 
Victoriepark in hartje Alkmaar. Kijk 
op www.karavaan.nl voor kaarten 
en informatie.

Castricum - Van 26 mei tot en met 6 juni is het Karavaan Festival weer in 
de regio. Het leek er heel lang op dat Karavaan dit jaar niet in Castricum 
zou gaan spelen. Landgoed Duin en Bosch zit volop in de verbouwings-
plannen en de ideeën van Karavaan om elders te spelen liepen op niets 
uit. Uiteindelijk kwam er tóch groen licht om het Ketelhuis opnieuw te 
bespelen. Karavaan brengt er de muziektheatervoorstelling Der Letzte 
Holländer.

Karavaan Festival toch in Castricum

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 15.00 uur 
zondag 15.00 uur 

maandag & woensdag 20.00 uur
La Place d'une Autre

vrijdag 20.00 uur
zaterdag 16.00 uur 
dinsdag 20.00 uur
Mascarpone

donderdag 19.30 uur 
vrijdag 20.00 uur 

zaterdag 15.30 & 20.00 uur 
zondag 15.00 & 19.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur
Downton Abbey

vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

Louis
zaterdag 20.00 uur

Fantastic Beasts: 
The Secrets of Dumbledore

zondag 12.30 uur
De Bad Guys (NL)

zondag 12.15 uur
Sonic 2 (NL)

Programma 12 mei t/m 18 mei

Nélie probeert haar armoedig 
bestaan te ontlopen door als 
verpleegster te werken in de frontli-
nies van de Eerste Wereldoorlog. Op 
een dag wordt het veldhospitaal 
onder vuur genomen en sterft voor 
haar ogen Rose, een jonge vrouw 
van goede afkomst. Nélie neemt de 

identiteit van haar aan en vlucht naar 
Madame de Lengwil, een welge-
stelde kennis van de ouders van 
Rose. Daar aangekomen wordt ze 
warm onthaald en wordt ze haar 
gezelschapsdame en voorlezer. 
Nélie’s leugen werkt boven haar 
verwachting...

La Place d’une Autre

De 30-jarige Antonio zijn leven 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 appartement, 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 afhan-
kelijk als hij dacht?

Mascarpone
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Door Henk de Reus

Het idee voor het optreden kwam uit 
de koker van het 4 en 5 mei comité 
Castricum. Voorzitter John Heideman: 
,,Bij festiviteiten als deze worden 
bewoners van verzorgingshuizen vaak 
overgeslagen. Zelf zijn zij niet in staat 
om er op uit te gaan, daarom 
bedachten we om het feestje naar ze 
toe te brengen.’’ Het comité nam 
contact op met dansschool clubMariz. 
Eigenaar Mariska Tauber reageerde 

direct enthousiast op het verzoek en 
zegde toe beide optredens belange-
loos te verzorgen. Ze benaderde een 
aantal dansparen, verzamelde muziek 
uit de jaren 45-50 en ging op zoek naar 
out�ts die bij deze periode horen. Het 
resultaat mocht op 5 mei ’s morgens 
gezien worden.

Bekende gezichten
De bewoners van beide zorgcentra 
hebben er al een week met spanning 
naar uitgekeken. De opkomst is groot. 

Mevrouw Huisman (93) geniet met 
volle teugen van het optreden. 
Opeens ziet ze bekende gezichten van 
vroeger. Zij wijst naar een danspaar en 
roept: ,,Dat zijn Gonnie en Henk van 
Haaster. Wat leuk dat ik ze hier weer 
tegenkom!’’

Het programma wordt op professio-
nele wijze door Mariz aan elkaar 
gepraat. De paren dansen rondjes op 
muziek van Glenn Miller, Jim Reeves 
and Freddy Fender. Foxtrots, jives en 
quicksteps, alles komt voorbij. Aan de 
kant wordt meegezongen als het liedje 
‘Happy days are here again’ klinkt en 
de paren een Engelse wals dansen op 
het liedje ‘Sweet lips’ van Jim Reeves. 
Degenen die de tekst niet precies 
meer weten deinen gezellig mee en 
laten de armen meebewegen. De 
bewoners belonen de dansparen met 
applaus.

Handjive
Mariz krijgt de bewoners zelfs zover 
om ze zittend op de stoel mee te laten 

doen met een handjive. Op het ritme 
van jivemuziek maken de bewoners 
handbewegingen die door Mariz 
worden voorgedaan. Iedereen doet 
mee.
Mevrouw Rita Schouten-van Gelder 

(80) heeft een oude zwart-wit foto 
meegebracht en laat deze aan de 
verslaggever zien. Ze zegt een oorlogs-
slachto�er te zijn. ,,Mijn ouders 
hebben mij op tijd in veiligheid 
gebracht toen ik negen maanden oud 
was. Zelf zijn ze omgekomen.’’ Ze wijst 
zichzelf aan op de foto die tijdens het 
bevrijdingsfeest is gemaakt. Ze was 
toen vier jaar.

Het afsluitende lied is, hoe kan het ook 
anders, ‘We’ll meet again’ van Vera 
Lynn. Het is een waardige afsluiting 
van een super gezellige ochtend waar 
de bewoners het nog lang over zullen 
hebben.

Bevrijdingsvuur
In de middag zijn er activiteiten in het 
dorpscentrum. Velen hebben zich rond 
13.00 uur op het Dorpspleintje verza-
meld. Daar waar iedereen verwacht 
dat atleten van AVC het Bevrijdings-
vuur het dorp komen binnenbrengen 
verschijnt opeens een historisch mili-
tair voertuig met de fakkel. Kort na 
13.00 uur overhandigt een veteraan de 
fakkel aan de burgemeester. Het 
aansteken zit even tegen omdat de 
gastoevoer stokt. Iemand van de 
aanwezigen roept gevat ‘Heeft Rusland 
ons nu al van het gas afgesloten?’ Bij 
de tweede poging lukt het wel om het 
vuur te ontsteken. De burgemeester 
houdt een bevrijdingsspeech. Hierna 
volgt het Wilhelmus en start het 
dagorkest van Emergo met vrolijke 
muziek uit de jaren 40-50. Vanaf 16.00 
uur volgt een optreden van rockband 
‘Rolling Dodge’. De band vermaakt het 
publiek tot in de late uurtjes met 
muziek uit de jaren 50, 60 en 70.

Castricum - Oude tijden herleefden op Bevrijdingsdag voor de bewoners van De Santmark en De Boogaert. Ze werden verrast door een optreden van 
enkele dansparen van dansschool clubMariz uit Castricum. Zij dansten in passende out�t op naoorlogse muziek hun rondjes in het restaurant, dit tot 
groot genoegen van de bewoners.

Bewoners zorgcentra blij verrast op Bevrijdingsdag

Burgemeester Toon Mans ontsteekt het bevrijdingsvuur op het Dorpspleintje. Foto’s: Henk de Reus.

Dansparen van clubMariz vermaken de bewoners van de twee zorgcentra. 

Jiven voor de Nederlandse driekleur op de muziek van Glenn Miller.

Rita Schouten-van Gelder toont de foto van het bevrijdingsfeest waarop zij als kind 
van vier jaar ook staat.

Iedereen doet mee als de handjive door Mariz is ingezet.
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Door Hans Boot

De imposante en grootste stormbaan 
van Nederland nam vrijwel het hele 
C-veld van de voetbalclub in beslag. 
Voordat de kinderen de kleurrijke 
onderdelen vrijdag mochten uitpro-
beren, brachten ze eerst een bezoek 
aan de Pancratiuskerk, zoals bege-
leider Gert-Jan Zonneveld vertelt: 
,,Vanmorgen vroeg hebben we ons 
verzameld in de kerk, waar de 
kinderen werden ingezegend door 
de pastoor. Daarna zijn ze in een 
lange stoet naar ons complex 

getrokken voor de sportdag en 
konden zij zich op deze fantastische 
stormbaan uitleven. De deelname 
was overweldigend en het kon 
natuurlijk niet mooier wat het weer 
betreft. Na a�oop mochten de 
kinderen genieten van een pannen-
koek van sponsor Johanna’s Hof.’’

Reünie
Een van de hoogtepunten van het 
verdere feestprogramma was uiter-
aard de reünie voor iedereen die ooit 
betrokken was bij de voetbal, honk/
softbal of damesvoetbal van Vitesse 

’22. Daarvoor hadden zich een paar 
honderd clubliefhebbers aangemeld, 
die voor de grote tent achter de 
kantine een middag van herkenning 
beleefden. Ook nu werkten de weer-
goden volledig mee. 
Voorzitter Jeroen Tromp moest even 
moeite doen om het geroezemoes te 
onderbreken en zei: ,,Het is een voor-
recht om voorzitter te zijn van deze 
club. Ik wijs iedereen nog even op 
het prachtige boek dat ter ere van 
ons jubileum is verschenen en dat u 
nu kunt inzien en bestellen. Geniet 
van elkaar, hup Vitesse en laten we 
hopen dat we dit jaar kampioen 
worden.’’

Feestavond
De twee oud-trainers Rob Kramer en 
Everard Luijckx vonden elkaar 
spoedig om de nodige herinne-
ringen op te halen. Kramer: ,,Ik heb 
de jeugd zo’n twintig jaar getraind en 
de senioren zeven jaar. Daarmee ben 
ik twee keer kampioen geworden, 
waaronder promotie naar de eerste 
klasse wat later nooit meer is bereikt.’’ 
Luijckx, de vader van de net gestopte 
profvoetballer Kees, verdiende ook 
zijn sporen aan De Puikman: ,,Ik ben 
begonnen als keeper bij de pupillen 
en heb kort in het eerste gevoetbald. 
Daarna werd ik trainer bij de jeugd 
en was twee jaar als hoofdtrainer 

actief.’’
Uiteraard vloeide het bier rijkelijk en 
kon men tevens genieten van door 
sponsors verzorgde vishapjes, saté, 
hamburgers etc. Het feest werd naast 
DJ Meester Moeilijk muzikaal omlijst 
door een optreden van het plaatse-
lijke Shanty- en Folksongkoor De 
Skulpers.

Inmiddels is het familie/vrienden-
toernooi achter de rug. Vandaag is er 
een receptie voor genodigden, die 
morgen wordt gevolgd door een 
dinershow voor sponsoren. De festi-
viteiten worden 14 mei afgesloten 
met een spetterende feestavond.

Castricum - Zoals al een aantal keren is vermeld in deze krant, pakt 
Vitesse ’22 groots uit om feestelijk stil te staan bij het honderdjarig 
bestaan. Afgelopen vrijdag werd er op De Puikman gestart met een 
sportdag en kon de jeugd genieten van een stormbaan van maar liefst 
545 meter. Zaterdagmiddag volgde een druk bezochte reünie.

Aftrap jubileumactiviteiten Vitesse ‘22

De reünie van Vitesse werd zaterdag druk bezocht.

De kinderen konden springen, klauteren en rollen op de stormbaan. 
Foto’s: Hans Boot

F I E T S E N D D E L E N T E I N !
Wij hebben diverse e-bikes op voorraad

Als officieel dealer van A-merken als Kalkhoff,
Pegasus, Giant, QWIC en Cortina hebben wij altijd

de fiets die bij u past.
Bekijk onze website voor ons hele assortiment.

Sinds 1931 dé fietsspeciaalzaak in Castricum.
Tel: 0251-652 658 Mail: info@zijlstratweewielers.nl.
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Door Aart Tóth

Door de leerlingen van de basis-
scholen in Castricum en door de brug-
klassers van het Jac. P. Thijsse College 
wordt intussen volop geoefend voor 
de grote dag. De organisatie roept 
zowel bedrijven als particulieren op 
om sponsor te worden van dit bijzon-
dere project. Een bijdrage aan Stich-
ting Kids in Concert kan via NL61RABO 
0349777659 worden overgemaakt. De 
Stichting is ANBI-geregistreerd, dus 
volledig gecontroleerd, hetgeen de 
mogelijkheid biedt uw bijdrage �scaal 

aantrekkelijk te maken. Een lijst van 
sponsors is te bekijken op de site. 
,,Biesterbos Groep voelt zich 
betrokken bij de wereld om haar heen. 
Of het nu gaat om een duurzame leef-
omgeving, maatschappelijke betrok-
kenheid of ondersteuning van sport 
en cultuur; we vinden het van groot 
belang om in een breed spectrum 
onze bijdrage te leveren. In het 
bijzonder de lokale initiatieven dragen 
wij al jaren een warm hart toe. Als dan 
ook nog kinderen gestimuleerd 
worden om op een creatieve manier 
samen te werken en daarmee solidair 
te zijn met leeftijdsgenootjes die 
lijden aan Cystic Fibrosis, dan is Bies-
terbos Groep van harte bereid een 
substantieel bedrag te doneren om te 
zorgen dat Kids in Concert 2022 een 
geweldig succes wordt’’, aldus hoofd-
sponsor Biesterbos Groep. Een beter 
voorbeeld is niet te geven. De kaart-
verkoop voor het evenement is inmid-
dels van start gegaan. Kaarten kunnen 
via www.kidsinconcert.nl besteld 
worden.

‘Kids in Concert’ zoekt sponsors
Castricum - Net als ieder ander groot evenement is ‘Kids in Concert’ het 
eigenlijk niet te organiseren zonder sponsoring. Bij ‘Kids in Concert’ is de 
Biesterbos Groep hoofsponsor. Dat is een lekkere binnenkomer, maar 
zeker niet genoeg. De organisatie is dan ook nog volop op zoek naar 
grote en kleine sponsors om ervoor te zorgen dat de opbrengst voor de 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting zo hoog mogelijk gaat worden. De 
opbrengst van de kaartverkoop en sponsoring is, na aftrek van minimale 
kosten, bestemd voor verder onderzoek en de ontwikkeling van medi-
cijnen tegen deze ziekte bij kinderen.

Duidelijk wat nodig is. Foto: Aart Tóth

Luut en Mariz zijn er klaar voor; de Ondernemers Kwartaalborrel. Foto: Aart Tóth

Castricum - Vrijdag 13 mei gaan 
vanaf 17.00 uur de remmen los in 
clubMariz aan de Dorpsstraat, Daar 
vindt de kwartaalborrel van Onder-
nemers Vereniging Castricum plaats. 
Dat ‘remmen los’ slaat natuurlijk op 
het gezellige samenzijn en niet op de 
alcoholconsumptie. Met een drankje 
in de hand, al dan niet alcoholvrij, is 
het gezellig converseren en 

netwerken. Wil je wel eens in 
conclaaf met een Castricumse onder-
nemer? Kom dan naar de kwartaal-
borrel. Ook niet-leden zijn welkom 
om van gedachten te wisselen en 
misschien zelfs lid te worden. Wat te 
denken van de kersverse raadsleden? 
Dit is je kans om kennis te maken 
met je achterban, dus kom ook!
Graag tot ziens op 13 mei!

Ondernemers gaan aan de borrel

LEZERSPOST

Het is voor een normaal mens met een dosis gezond verstand toch niet te 
begrijpen dat we straks misschien wel drie of meer kabels in de grond 
krijgen? We weten natuurlijk ook wie er opdraait voor de kosten, dat zijn 
de burgers van Castricum. Providers zijn geen liefdadigheidsinstellingen. 
Wel of geen telecommunicatiewet, de gemeente zou hard stelling moeten 
nemen, één kabel of geen kabel. Dwing de providers om afspraken met 
elkaar te maken zodat er volstaan kan worden met één kabel. 
E-Fiber heeft alle inwoners van Castricum een brief gestuurd waarin ze 
melden dat ‘ja’ zeggen op hun glasvezelnet geheel gratis is. Nou, we weten 
allen dat commerciële bedrijven nooit iets gratis doen. Het is dan ook een 
misleidende tekst. Burgemeester en wethouders neem jullie verantwoor-
delijkheid. Behoed de burgers voor de zogenoemde vrije markt.

Frans Klein Ikink, Castricum

Glasvezelnetwerk in Castricum

Door teloorgang van zijn kijkver-
mogen wordt Frank keihard terugge-
�oten uit het vak van fotograaf. In zijn 
nieuwe leven resteert nog ongeveer 
vier procent zicht. Kwispelend met 
taststok en geleidehond Sjoerd 
ontdekt Frank de intrinsieke behoefte 
in de mens iets voor een ander te 
doen. Dat ervaart Frank dan ook als 

een prachtige ontdekking. Hij is 
ondernemend en verbaast zijn omge-
ving met wat er wél kan. Met zijn 
anekdotes in ‘De Mazzel Van Pech’ 
vertelt Frank Boske dat kwetsbaar-
heid, onvermogen en afhankelijkheid 
geen schande is. ,,Als je daarvoor 
durft uit te komen en dat kunt accep-
teren, kun je een ander laten excel-

leren. Dat inzicht is heel waardevol.”

Humor en zelfspot
In dialoog met een groep maakt Frank 
korte metten met aannames en 
conclusies, verandert hij oordelen in 
belangstelling en laat hij ervaren hoe 
krachtig kwetsbaarheid is. De serieuze 
kern van Franks vaak ontroerende 
ervaringen is open verpakt in humor 
en zelfspot. Dat geeft ontspannen en 
inspirerende ontmoetingen. ,,Ik 
verwonder me al lang over de inter-
actie tussen mensen en meende dat 
het leven vaak veel leuker kan zijn. Nu 
doe ik allerlei ervaringen op die 
duidelijk aangeven dat het ook echt 
leuker kan! Ik heb mezelf daarvoor 
nooit naar voren durven schuiven en 
nu gooi ik het eruit. Door de verhalen 
over wat me zoal overkomt zeggen 
mensen: Frank, je hebt een verhaal”.
De voorstelling is te zien op zondag 
15 mei in het Badgastenkerkje aan de 
Julianaweg 75 in Wijk aan Zee. De 
ko�e en thee staat klaar vanaf 11.30 
uur en de voorstelling start om 12.00 
uur. De entree is gratis en een 
bijdrage in de kosten wordt op prijs 
gesteld.

Regio - In de voorstelling ‘De mazzel van pech’ verhaalt Castricummer 
Frank Boske hilarisch en ontroerend over zijn ervaringen bij de teloor-
gang van zijn kijkvermogen. Soms schokkende en vaak verrassende 
anekdotes schotelt Frank met veel humor voor. Dat werpt amuserend en 
inspirerend een ander licht op alledaagse dingen.

Frank Boske deelt zijn ‘Mazzel Van Pech’

Frank Boske laat zien hoe krachtig kwetsbaarheid is in ‘De Mazzel van Pech’. 
Foto: Mardou van Kuilenburg

Bij archeologische opgravingen op 
Klein Dorregeest zijn bewoningsporen 
van vijfduizend jaar oud gevonden. 
,,Hoe bijzonder is dat’’, vraagt Judith 
zich hardop af. ,,We praten dan over de 
periode dat de mensen zich voor het 
eerst ergens gingen vestigen. Van 
jagers/verzamelaars werden het 

boeren met een vaste woon- en 
verblijfplaats.’’ Het leuke van de wande-
lingen is dat je bijzonderheden in het 
landschap pas herkent als je daar op 
wordt gewezen. Een slingerende 
waterloop, een kleine verhoging in een 
weiland, de aanwezigheid van een dijk. 
,,Als je de verhalen erbij hoort, ga je 

heel anders om je heen kijken. Gaat het 
meer leven’’, vertelt Judith. Ze leerde 
hoe je het landschap kunt lezen tijdens 
een cursus tot Oer-IJ-gids.

Hein Dil raakte pas echt geïnteresseerd 
in de lokale geschiedenis na zijn pensi-
onering. Het begon met een eigen 
onderzoek naar de oorsprong van het 
familiebedrijf Dilvis, dat al vijf genera-
ties actief is in de zoetwatervisserij. 
Door zelfstudie is hij steeds meer te 
weten gekomen over het verleden van 
Akersloot en omgeving. Via boeken, 
internet en ook vooral door met 
oudere dorpsgenoten in gesprek te 
gaan. ,,Hier in de buurt is niet eens zo 
gemakkelijk te zien wat het landschap 
zo bijzonder maakt. Maar met de 
verhalen erbij gaat het pas leven, kun 
je je er een beeld bij vormen.’’

Judith en Hein delen de passie voor de 
geschiedenis en vullen elkaar bij de 
wandelingen mooi aan. Wie een keer 
mee wil, kan zich per e-mail (info@
oerij.eu) aanmelden. Deelnemers 
betalen 2 euro. Het vertrek is om 13.00 
uur bij Museumgemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4. In het oude ketelhuis is 
ook nog een kunstexpositie te zien, op 
zolder zit een infopunt van de Stichting 
Oer-IJ en bezoekers hebben de gele-
genheid de oude elektrisch aange-
dreven vijzel te bekijken.

Akersloot - Elke eerste zondagmiddag van de maand is er vanuit Muse-
umgemaal 1879 een wandelexcursie over de ontstaans- en bewoningsge-
schiedenis van het landschap in Akersloot. Judith Hollenberg en Hein Dil 
zijn de gidsen. Judith wil meteen duidelijk maken dat het vooral om de 
verhalen gaat. ,,Soms denken mensen dat we grote afstanden a�eggen. 
Dat kan afschrikken. Maar we lopen misschien net een kilometer. Hier in 
de zuidoosthoek van het dorp is genoeg te vertellen om toch anderhalf 
uur met elkaar onderweg te zijn.’’

Lokale gidsen vertellen over de 
geschiedenis van het landschap

Judith Hollenberg en Hein Dil vertellen over de lokale geschiedenis tijdens een 
ommetje vanuit Museumgemaal 1879 in Akersloot. Foto: aangeleverd

Castricum - Welzijn Castricum orga-
niseert in samenwerking met De 
Hoofdzaak vanaf maandag 9 mei van 
11.00 tot 13.00 uur een infotafel in 
‘De Landbouw’ aan de Dorpsstraat 
30. Dit zal elke tweede en vierde 
maandag van de maand herhaald 
worden.
De Hoofdzaak is een zelfregie- en 
herstelorganisatie voor en door 
mensen met een psychische kwets-
baarheid. Zij herkennen uit hun 

eigen leven wat het betekent om 
psychisch kwetsbaar te zijn en 
hebben zelf ervaring met het herstel-
proces. Ervaringsdeskundigen 
bieden vanuit begrip een steun in de 
rug. Herkenning, gelijkwaardigheid 
en hoop staan daarbij centraal.
De infotafel is een plek waar mensen 
van alle achtergronden kunnen 
komen wanneer ze hulp nodig 
hebben met het invullen van 
papieren (belastingdienst, gemeente, 

kwijtschelding), aanvragen doen 
(gemeente, Digi-D, Belastingdienst, 
organisaties). Mensen uit de buurt 
kunnen bij hen kosteloos informatie 
krijgen over zorg, onderwijs, wonen, 
werk, geldzaken, ontmoeting, activi-
teiten en reizen. Mochten zij zelf de 
expertise niet hebben, dan kan men, 
in overleg, verwezen worden naar de 
juiste instantie. Meer informatie bij 
Welzijn Castricum (0251 656562 / 
info@welzijncastricum.nl)

Infotafel bij Welzijn Castricum
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Op 27 april overleed onze plaatsge-
noot Lex van Amsterdam na een 
ziekbed van vier maanden. Veel 
Castricummers hebben hem gekend 
door zijn passie voor muziek.

Lex van Amsterdam werd geboren 
op 27 mei 1951 en groeide op met 
zes broers en een zus in de Koningin 
Julianastraat. Als kind had hij al veel 
gevoel voor noten en ritme. De 
ukelele was zijn eerste instrument en 
daarna ging hij zich toeleggen op 
gitaar. In de jaren 70 was Lex vaak te 
vinden in De Bakkerij, het pop- en 
rockpodium voor de Castricumse 
jeugd. Lex speelde in diverse 
bandjes.

Na zijn studie aan het Conservato-
rium was Lex 42 jaar verbonden aan 

de Castricumse muziekschool Toon-
beeld en een aantal basisscholen. Hij 
gaf gitaarles aan vele kinderen en 
volwassenen. Lex hield zich bezig 
met verschillende muziekstijlen 
waaronder klassiek, blues, pop, blue-
grass en americana.

In 1974 trouwde hij met Johanna 
Wowijs. Met haar kreeg Lex dochter 
Dorien, zoon Sander en later twee 
kleinkinderen, Luca en Fedde.

Als vrijwilliger van Dorpshuis De 
Zwaan in Uitgeest organiseerde Lex 
jarenlang met zijn goede vriend 
Marius Langendijk het maandelijkse 
Open Podium, dat in de loop der 
jaren steeds populairder werd.

Eind 2021 werd bij Lex een hersen-
tumor geconstateerd, die helaas niet 
operabel bleek. Lex verloor al snel 
het vermogen om gitaar te spelen. 
Gelukkig mocht hij nog getuige zijn 
van de recente presentatie van zijn 
eerste cd met prachtige composities 
van zijn hand. Het werd zijn levens-
werk. Het debuutalbum kreeg de 
naam ‘All Strings Attached’, wat 
symbool staat voor het vinden van 
tijd en ruimte om zelf muziek te 
maken, naast zijn werk en het drukke 
gezinsleven. Lex is tot zijn overlijden 
thuis door de familie verzorgd.

Hans Boot

In memoriam Lex van 
Amsterdam 1951-2022

Foto: aangeleverd

De heer Vermorken was in de zestiger 
jaren bestuurslid van de club en ook 
actief betrokken bij de organisatie 
van het gouden jubileum in 1972. Hij 
voelt zich zeer vereerd om het jubile-
umboek als eerste te mogen 
ontvangen. Foto’s van meerdere van 
zijn kinderen en klein- en achterklein-
kinderen die actief zijn geweest bij de 
club of nog zijn vindt hij terug in het 
jubileumboek. Het is de boekcom-
missie gelukt om op een prachtige 
wijze de geschiedenis van Vitesse ’22 
vast te leggen in een fotoboek van 
maar liefst 580 bladzijden waarin elke 
geleding aan bod is gekomen. De 

kroniek die als een rode draad door 
het boek loopt laat op luchtige wijze 
zien wat er in de afgelopen 100 jaar is 
gebeurd binnen de vereniging.

Velen hebben het jubileumboek al 
opgehaald en de reacties zijn over-
weldigend. Mocht je het boek nog 
niet hebben opgehaald dan is er de 
mogelijkheid om op zaterdag 14 mei 
van 10.00 tot 12.00 uur jouw exem-
plaar op te halen. Mocht je het boek 
niet besteld hebben, dan is er de 
mogelijkheid om het, zolang de voor-
raad strekt, aan te scha�en voor 30 
euro.

Castricum - Op woensdag 4 mei heeft een afvaardiging van de boekcom-
missie 100jaarVitesse ’22 het eerste exemplaar van het jubileumboek 
‘100 jaar Vitesse ’22 1922-2022’ overhandigd aan de heer Guus 
Vermorken. De heer Vermorken is geboren in 1922, het jaar waarin op 11 
mei de voetbalvereniging R.K.S.V. Vitesse werd opgericht. Beiden vieren 
dus in 2022 hun honderdste verjaardag.

Een boek over een honderd-
jarige voor een honderdjarige

Zittend de heer Guus Vermorken bladerend door het boek en Jeroen Tromp, 
voorzitter R.K.S.V. Vitesse ’22. Foto: aangeleverd

De Unicefdag is een feestelijke traditie 
op de Montessorischool Castricum, 
dit jaar voor de 46e
keer. De opbrengst van alles wat er 
die dag gebeurt komt ten goede aan 
Unicef. De dag begon met een spon-
sorloop voor alle leerlingen rondom 
de school. Vervolgens was het feest in 
de school met een Unicefmarkt, de 

Unicefboekenkraam en de 
Uniceftheetuin. Alle kinderen hadden 
de weken vooraf aan de Unicefdag 
dingen gemaakt en voorbereid. Zo 
zijn er insectenhotels gemaakt, plan-
tenpotjes beschilderd en schilderijtjes 
gemaakt. Daarnaast organiseerden de 
kinderen spelletjes voor jong en oud. 
Directeur Emé Jonkman: ,,Wat was het 

een prachtige dag! Het enthousiasme 
van de kinderen bij de warming up op 
het plein, de rode wangen bij de vele 
rondjes die ze liepen bij de sponsor-
loop, de mooie, grappige, leuke en 
originele kraampjes die ze hadden bij 
de kindermarkt, het was één groot 
feest. Geweldig ook dat er zoveel 
ouders en grootouders zijn gekomen, 
dat maakte het nog extra tot een 
bijzondere dag. De eerste met 
iedereen binnen in het nieuwe 
gebouw! We danken alle sponsoren 
voor hun hulp en gulle donaties!’’

Castricum - Dit jaar kon de jaarlijkse Unicefdag van de Montessorischool 
Castricum weer in volle glorie plaatsvinden. Dat resulteerde in superge-
zellige dag met een opgehaald recordbedrag van 8.748,95 euro voor 
Unicef.

Recordbedrag op de 46e 
Unicefdag Montessorischool

De warming-up voor de sponsorloop rondom de school. Foto: aangeleverd

Duynpark bestaat uit 48 levensloop-
bestendige appartementen en pent-
houses verdeeld over vier woon-
lagen, voorzien van alle luxe en 
comfort. Building4You uit Heerhugo-
waard is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het nieuwbouw-
project. De verkoop wordt verzorgd 
door Teer Makelaars.

Uniek project
Welzijn en welbevinden staan in 
Duynpark voorop. De apparte-
menten zijn bedoeld voor mensen 
vanaf middelbare leeftijd en voorzien 
in diverse luxe faciliteiten. In het 
complex bevindt zich een gezond-

heidscentrum met onder meer een 
zwembad en �tnessruimte waar 
bewoners gebruik van kunnen 
maken. De woningen zijn daarnaast 
voorzien van het zogenaamde NLKT-
kenmerk, waardoor het mogelijk is 
hier tot op late leeftijd comfortabel 
te wonen. Uiteraard zijn de apparte-
menten energiezuinig en worden ze 
gerealiseerd volgens de nieuwste 
duurzaamheidseisen. De woningen 
worden gasloos opgeleverd, voor-
zien van zonnepanelen en hoog-
waardig geïsoleerd met triple glas.

De appartementen hebben een 
woonoppervlakte van circa 79 tot 

maar liefst 260 vierkante meter met 
koopsommen van 625.000 tot 
1.800.000 euro vrij op naam. Alle 
woningen beschikken over één of 
meerdere terrassen en worden zeer 
hoogwaardig en compleet opgele-
verd. Ieder appartement beschikt 
over een privé parkeerplaats in de 
parkeergarage.

Start verkoop
De verkoop van de appartementen 
start op 14 en 15 mei in Huize 
Koningsbosch in Castricum. 
Aanmelden is mogelijk via de 
website. Naar verwachting start de 
bouw in het eerste kwartaal van 2023 
en vindt de oplevering eind 2024 
plaats. Meer informatie over de 
woningen is op www.duynpark-
castricum.nl te vinden

Castricum - Middenin in het rijke bos- en duingebied van Castricum 
verrijst een prachtig nieuw woonproject. Tussen talrijke bomen, de weel-
derige groene duinen en ontelbare paadjes wordt Duynpark ontwikkeld. 
Hier staan rust, ruimte en kwaliteit van leven centraal.

Start verkoop luxe appartementen 
en penthouses in Duynpark

Een impressie van de te realiseren appartementen. Afbeelding: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. liefkozing; 7. plaats in Zeeland; 12. muziek-
noot; 13. Spaans eiland; 14. plechtige belofte; 15. Amster-
dams peil (afk.); 17. boterton; 19. finishlijn; 21. lidwoord; 22.
zeehond; 24. aanslag op het gebit; 27. deel van gelaat; 28.
scheepstouw; 30. sociaal economische raad (afk.); 31.
behoeftig; 32. deel van arm; 33. alcoholische drank; 35. fijne
leersoort; 37. mannetjesolifant; 38. afgesteld explosief; 41.
sprookjesfiguur; 42. onderaardse schuilplaats; 44. deel van
jaar; 46. gelaatskleur; 47. fiets (Zuid-Ned.); 48. rondzwervend
volk; 49. Australische struisvogel; 50. smeermiddel; 52. insec-
tenetend zoogdier; 54. sportbeker (bokaal); 56. Bulgaarse
munt; 58. heftige toejuiching; 61. hoofddeksel; 62. appelsoort;
64. zachte streling; 65. hemellichaam; 67. heidemeertje; 68.
kledingstuk; 70. overschot; 72. gevangenverblijf; 73. over-
heidsheffing; 76. plezier; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. hof-
feest; 79. poets of streek; 81. uitroep van pijn; 82. Europeaan;
83. onze planeet; 84. namaak; 86. ozon (helium); 87. deel van
servies.

Verticaal 1. ensemble van vier personen; 2. United States
(afk.); 3. driehoekig voorzeil; 4. etagewoning; 5. soort weefsel;
6. soort licht bier; 7. fototoestel; 8. Europeaan; 9. duw of por;
10. jongensnaam; 11. agent van politie; 16. harde duw; 18.
mensensoort; 20. rivier in Utrecht; 21. Duitse industrie norm
(afk.); 23. deel van servies; 25. gang van het paard; 26. plak-
band; 27. witsel; 29. luidspreken met basweergave; 32.
Nederlandse voetballer; 34. afgemat; 36. trappers; 37. vis-
mand; 39. water bij Amsterdam; 40. roestwerende verf; 42.
kien- en kansspel; 43. plaats in Italië; 45. boerdijdier; 46.
afslag bij golf; 51. Europeaan; 53. eerste vrouw; 54. streek in
Italië; 55. Duits automerk; 56. rivier in Rusland; 57. kledings-
tuk; 59. plaats in Gelderland; 60. trek in eten; 62. uitvoerig ver-
slag (verhaal); 63. wc (plee); 66. ogenblik; 67. huid (schil); 69.
keel-, neus en oorheelkunde (afk.); 71. seksueel overdraag-
bare aandoening (afk.); 73. angstig; 74. aanspreektitel voor
een koning; 75. schaamte; 78. kreet; 80. kleine soort hert; 82.
ijzer (scheik. afk.); 85. per persoon (afk.).

Puzzel mee en maak kans op een Bierpakket! 
Mail de oplossing voor maandag 16 mei naar puzzel@castricummer.nl

DAMPEGHEEST.NLDAMPEGHEEST.NL DAMPEGHEEST.NL

Bierpakket 
van Alkmaars Blondje met glas
Brouwerij Dampegheest, Achterweg 22, 1906 AG  Limmen DAMPEGHEEST.NL

86

van Alkmaars Blondje met glas
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Door Hans Boot

Het meerstemmige koor Cantare 
werd in 1997 opgericht met als doel 
om meer jonge mensen en vooral 
gezinnen in de kerk te krijgen. Ans 
Kuijs, die vanaf het begin lid is en 
ook zitting heeft in de feestcom-
missie, zegt hierover: ,,We gingen 
toen uit van de leeftijd tussen 35 en 
50 jaar, maar later is die stelregel 
afgeschaft. Tot onze verrassing 
stond er op 13 mei 1997 meteen al 
een heel koor onder leiding van 
Peter Vagevuur. Pastoor Van Diepen 
was medeoprichter. Hij is inmiddels 
de tachtig gepasseerd en het is heel 
bijzonder dat hij voorgaat in de mis 
tijdens de jubileumviering.’’

Grote familie
Op de vraag wat de kracht is van 
Cantare antwoordt Yvonne Braken-
ho�, die acht jaar voorzitter is en 
ook meezingt: ,,In de eerste plaats is 
ons repertoire zeer breed en gevari-
eerd. Naast kerkelijker liedjes 

zingen we namelijk ook pop- en 
musicalsongs. Verder staat gezellig-
heid voorop. Ons koor is één grote 
familie die nauw bij elkaar is 
betrokken. We hebben gezamenlijk 
ook heel veel uitstapjes gemaakt en 
jaarlijks hebben we een etentje. 
Jarenlang hebben we rond de 
vijftig leden gehad en er zijn er 
maar weinig die kortstondig lid 
geweest, dus dat zegt ook wel iets. 
Nu is het aantal teruggelopen tot 
achtendertig, waarvan negen 
mannen. Daarnaast tellen we nog 
altijd veertien leden van het eerste 
uur.’’

Corona
Net als vele andere koren heeft 
Cantare ook hinder ondervonden 
van de coronapandemie. 
Marieke Zondervan, die nu een van 
de dirigentes is, reageert hierop als 
volgt: ,,Muzikaal konden we niets 
doen en dat was natuurlijk niet 
leuk. Het bestuur heeft wel gepro-
beerd om de leden zoveel mogelijk 

bij elkaar te houden door ze 
bijvoorbeeld een kerstattentie te 
bezorgen. Vanaf het moment dat 
we weer mochten zingen, deden 
we dat in groepjes van vier die 
elkaar afwisselden. Ik wil nog even 
noemen dat de muzikale leiding 
behalve mij in handen is van diri-
gente Marion Stam en pianist Jaap 
Brackman.’’

Receptie
Yvonne licht tot slot toe wat bezoe-
kers op 15 mei mogen verwachten: 
,,Het wordt een feestelijke viering 
die om 9.15 uur begint en tot onge-
veer 10.30 uur duurt. We zingen 
echte Cantaresongs zoals ‘Halleluja’ 
en ‘Let it be’. De liederen vormen 
een mix van Nederlands- en Engels-
talig. Bij de laatste twee mogen de 
in de kerk aanwezige oud-koor-
leden meezingen op het altaar. 
Na de viering is er een receptie in 
het Parochiehuis met een drankje 
en een hapje. Ook hierbij is 
Iedereen van harte welkom!’’

Castricum - De leden van het kerkkoor Cantare zijn blij dat de corona-
maatregelen zijn opgeheven en er weer gezongen kan worden. Op 
zondag 15 mei wordt in de Pancratiuskerk feestelijk stilgestaan bij het 
feit dat het koor vijfentwintig jaar geleden werd opgericht. Iedereen die 
getuige wil zijn van de jubileumviering is van harte welkom.

Kerkkoor Cantare viert zilveren jubileum

Cantare in de tuin achter de Pancratius. Foto: Hans Boot



Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag 10:30 - 16:30. 
U vindt de kwekerij aan de Bullaan 2, Heiloo op het terrein van de GGZ t.o. de brandweerkazerne.

Alle soorten 
perkgoed en 
een uitgebreid 
assortiment 
kruiden volop 
verkrijgbaar.

Superhangplant 
In hangpot met 
waterreservoir

Geraniums 
In diverse kleuren 

in 12 cm pot

Vaste planten
Groot assortiment 

in 11 cm pot

Aanbiedingen:

Geraniummarkt
bij Maatwerk Heiloo

OP
13 & 14

MEI

Van  € 19,95

VOOR

€ 16,95
Normaal € 1,50

NU  € 1,-

Normaal 

per stuk  € 2,75

NU 5 VOOR

€ 10,-

Zaterdag 14 mei

VROEGEVOGELKORTING

10% 
Korting

van 07:00-10:00

op het hele 

assortiment

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Voor veel werknemers is de leaseauto erg belang-
rijk, omdat deze ook privé wordt gebruikt. Maar 
is een leaseauto in alle gevallen een arbeidsvoor-
waarde waar je als werkgever niet aan mag tornen? 
Mag de werkgever de leaseauto tijdens ziekte 
innemen?

Arbeidsvoorwaarde
Uit de rechtspraak volgt dat het gebruik van een 
leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. En ook dat de 
werknemer moet worden gecompenseerd als de 
werkgever de leaseauto wil innemen. De werkgever 
moet dan een alternatief bieden, zodat de gevol-
gen van de intrekking zo beperkt mogelijk blijven 
voor de werknemer. Bijvoorbeeld een �nanciële 
vergoeding.

Beperkingen mogelijk
Aan het gebruik van de leaseauto kunnen echter 
beperkingen worden gesteld als in een mobiliteits-
regeling (neergelegd in bijvoorbeeld het bedrijfs-
reglement, de personeelsgids of de leaseovereen-
komst) expliciet een intrekkingsmogelijkheid is 
opgenomen op grond waarvan de werkgever de 
leaseauto na een bepaalde periode kan innemen 
(bijvoorbeeld bij ziekte). Voorwaarde is wel dat de 
werknemer daarmee heeft ingestemd. In dat geval 
mag de werkgever de leaseauto innemen zonder 
dat daar enige compensatie voor de werknemer 
tegenover hoeft te staan.

Rechtspraak
Dit blijkt ook uit een uitspraak van het Gerechtshof 

Amsterdam waarin is 
geoordeeld dat het 
privégebruik van een 
leaseauto niet onder 
het recht op loon bij 
ziekte valt. In die zaak 
had de werkgever een 
mobiliteitsregeling, 
waarin expliciet was 
opgenomen dat de 
werkgever de lease-
auto mocht innemen. 
Het gerechtshof heeft 
hierdoor geoordeeld 
dat de werknemer na het verlies van het privége-
bruik van die leaseauto geen aanspraak kon maken 
op een vergoeding of compensatie voor dat verlies.

Conclusie
Gelet op de geldende rechtspraak is het voor de 
werkgever dus verstandig om in een mobiliteitsre-
geling afspraken te maken over de mogelijkheden 
tot inname van de leaseauto. Bijvoorbeeld als de 
werknemer (langdurig) ziek is of als de werknemer 
een zakelijke kilometer-eis niet meer haalt doordat 
hij thuiswerkt in plaats van op de bedrijfsvestiging. 
Het is dan ook belangrijk dat wordt opgenomen 
dat de werknemer geen recht heeft op compensa-
tie. Indien dit alles niet wordt geregeld, dan bestaat 
een grote kans op discussie met de werknemer 
omdat deze er dan beter voor lijkt te staan. 

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400

Mag de werkgever de 
leaseauto tijdens ziekte 
van de werknemer 
innemen?

Heiloo - Na twee jaar corona mag en 
kan het weer; een geraniummarkt 
organiseren. Deze week duizenden 
prachtige kwaliteitsgeraniums, stek-
goed, vaste planten, en ook een 
uitgebreid assortiment kruiden. Te 
veel om op te noemen. Uiteraard 
tegen messcherpe prijzen! 
Geraniums en mooie hangplanten 
van de beste kwekers en vele zelf 
opgekweekte planten. Kom langs, 
geniet en laat u inspireren. De gera-
niummarkt bij de Aalsmeerse Plan-

tenhal is van donderdag 12 tot en 
met zondag 15 mei, bij Kwekerij 
Maatwerk is de geraniummarkt op 13 
en 14 mei. 

Let op! Samen geven de bedrijven op 
zaterdag voor de vroege vogels van 
07.00 tot 10.00 uur tien procent extra 
korting op het hele assortiment! De 
Aalsmeerse Plantenhal vindt u aan 
De Hoefsmid 25 in Heiloo; Kwekerij 
Maatwerk is gevestigd aan de De 
Bullaan 2 in Heiloo.

Mega geraniummarkt 
bij Aalsmeerse Plantenhal 
en Kwekerij Maatwerk

Duizenden kwaliteitsgeraniums op de mega geraniummarkt. Foto:Pixabay
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Limmen was zijn schaakkunsten nog 
niet verleerd: hij hield de sterke 
Hans de Goede op remise. Ook het 
topduel tussen Luc Janssen en Bob 
Stolp eindigde in een remise. In het 
eindspel met paard tegen loper viel 
voor de podiumklanten niets meer 
te halen. Wim van Dijk etaleerde 
andermaal zijn hoge schaakniveau. 
In een onberispelijke partij bond hij 
Bert Hollander aan de zegekar. Met 
ver�jnd spel maakte Van Dijk 
gebruik van de kwetsbaarheid van 
de zwarte koning die geen pionnen 
meer om zich heen had. Hidde Ebels 
had een ambitieus aanvalsplan in de 
partij tegen zijn bloedeigen vader 
Harold. Een ver opgerukte h-pion, 
ondersteund door een paard, moest 
de zwarte koningstelling onder vuur 
nemen. Maar senior pareerde de 
aanval secuur. Na een groot-
scheepse ruil van stukken resteerde 

voor beiden niet meer dan een half 
punt.
De partij tussen Sandra Hollander en 
Barry Blekemolen kende zoveel 
wederzijdse kansen en bedrei-
gingen dat het voor de aandachtige 
toeschouwer niet te peilen was. 
Blekemolen evenwel had het diepst 
geanalyseerd en incasseerde het 
punt via een prachtig dame-o�er, 
leidend tot een zogenaamd ‘stikmat’. 
Dick Aa�es en Theo Al zorgden voor 
een spectaculaire partij. Met mooie 
manoeuvres joeg Al de witte koning 
van zijn opponent naar het midden 
van het bord, maar juist toen de 
omstanders dachten dat Al de 
knock-out zou uitdelen, vond Aa�es 
een plotselinge route naar een 
gemeen mat op de onderste rij. Via 
een listig ‘aftrekschaak’ veroverde 
Tars Wanders in het vroege midden-
spel de dame van Ed Stolp, die 

vanzelfsprekend de strijd onmiddel-
lijk staakte.

Bert van Diermen en Marcel Wester 
hielden elkaar als touwtrekkers met 
de hakken in het zand voortdurend 
in evenwicht. Na een zet of dertig 
vonden de twee het welletjes en 
werd het barretje opgezocht met 
een nette remise op zak. Met regel-
maat bedient Aart van den Brink 
zich van de weinig gespeelde ‘Nijl-
paard-verdediging’. Niet zelden 
bracht het hem ook succes. Maar 
Adri Beentjes wist het systeem 
kundig te kraken en scoorde een 
heel knap punt. Met geduld en brille 
liet Beentjes zien dat een gesloten 
stelling paarden veelal sterker zijn 
dan lopers. Nico Pepping scoorde 
een fraai punt door Jesse Zoon – die 
goed tegenspel bood – te verslaan.

Komende donderdag speelt Vrede-
burg 1 zijn laatste bondswedstrijd 
van het seizoen. Het bezoekt kampi-
oenskandidaat De Wijker Toren 1. 
Een dag later is het de beurt aan 
Vredeburg 2, dat dan De Wijker 
Toren 2 ontvangt.

Limmen terug bij SV Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 6 mei speelden de schakers van SV Vredeburg de 
24e ronde van de interne competitie. Het leverde enkele meeslepende 
partijen op. Het meest heuglijke nieuws echter was dat Jaap Limmen, lid 
van de schaakvereniging vanaf dag één in 1974, na een periode van een 
half jaar afwezigheid vanwege gezondheidsproblemen weer terugkeerde 
bij de vereniging en achter het schaakbord.

Door Joop Bakker

De verrassing in de opstelling was 
toch wel het centrale duo Stijn Peijs en 
Menno Buijnsters. Dit kwam mede 
door de vele geblesseerden bij FC 
Castricum. De twee vervulden hun rol 
niet onverdienstelijk. Stormvogels 
probeerde de Castricumse achter-
hoede met veel lopende en snelle 
diepteballen in de problemen te 
brengen, maar tot grote kansen leidde 
dit in de eerste helft niet. Er waren 
voor beiden teams enkele kansjes 
maar tot scoren kwam het niet.
In de tweede helft was FC Castricums 
linksback Ward Haak geblesseerd 
achtergebleven in de kleedkamer. Nog 
geen vijf minuten spelend in de 
tweede helft moest de rechtsback 
Jeroen Bakker ook het veld gebles-
seerd verlaten. Het zat FC Castricum 
bepaald niet mee! In de 57ste minuut 

kwam van Stormvogels een aanval 
over rechts. Brian Ezeoke bracht de bal 
voor het doel en Mats Berghuis kopte 
hem prima in; 0-1.
Een klein kwartier later was het Jose 
Leone van Stormvogels die 1 op 1 
kwam te staan met Lars Beukers. 
Beukers wist echter zijn schot te 
pareren. Vervolgens was het Wouter 
Bruins van FC Castricum een minuut 
later die zijn mooi geplaatste schot in 
de uiterste rechter hoek er net eruit 
getikt zag worden door Bas Veen. Met 
negentig minuten op de klok kreeg FC 
Castricum nog een geweldige kans 
om het scoren bord op 1-1 te zetten. 
Nick van Velsen werd scherp aange-
speeld en ging alleen op de keeper af. 
Zijn schot werd net aangeraakt met de 
vingertoppen van de goed keepende 
keeper van Stormvogels en al tippend 
ging de bal net langs de buitenkant 
paal.

FCC verliest van Stormvogels
Castricum - Het is FC Castricum zaterdag niet gelukt om van IJVV Storm-
vogels te winnen. De club verloor nipt: 0-1. Het in grote getalen toege-
stroomde publiek kreeg deze middag een aantrekkelijke wedstrijd 
voorgeschoteld.

Aanval van Limmen. Foto: Nico Hollenberg

Door Klaas Winter

Toch was het Mika die vrij voor de 
keeper kwam en helaas over schoot. 
Ook een kans van Sem belandde in de 
lange armen van de keeper. In minuut 
18 werd een doelpunt afgewezen 
wegens buitenspel door de 
topscoorder van Vrone. Halverwege 
de eerste helft maakte Mika uit een 
prachtige voorzet van Bjorn misschien 
wel het belangrijkste doelpunt van de 
naderende ontknoping van deze 

competitie (zou later die middag 
blijken). Gaandeweg de wedstrijd 
ging Limmen toch wat beter voet-
ballen, maar tot scoren kwamen beide 
partijen niet meer. Noemenswaardig 
is nog wel de gewezen handsbal bij 
Limmen, waarbij de scheidsrechter 
aan de grensrechter om raad ging 
vragen. Wederom ontsnapte het 
bollendorp hier aan een penalty en 
misschien wel een gelijkspel. Al met al 
een matige wedstrijd met uitstekend 
resultaat: 0-1.

Limmen - Voetbalvereniging Limmen speelde zondag uit tegen Vrone. 
Limmen, dat slecht aan de wedstrijd begon, kon geen grip krijgen op 
Vrone. Het was halen en brengen, Limmen ontsnapte enkele keren aan 
een achterstand.

Punten mee en gauw naar huis

Door Nico Adrichem

Het vlaggenschip mocht dichter bij 
huis blijven om aan de andere kant 
van het pontje het tobbende De 
Rijp te bestrijden. Dan verwacht je 
een team tegenover je, dat strijdt 
voor hun laatste kansen, maar niets 
was minder waar. De sympathieke 
ploeg uit het dorp van de walvis-
vaarders lijkt zich al neergelegd te 

hebben bij een nacompetitie-avon-
tuur en zo dreigt de gang naar de 
vierde klasse. Meervogels wil ook 
nog meedoen aan het toetje van dit 
seizoen, maar dan voor een stapje 
hogerop, maar mag zich eigenlijk 
geen misstappen meer 
veroorloven.

Dit gebeurde ook niet in deze 
wedstrijd en al snel was duidelijk 

dat De Rijp vooral aanvallend erg 
pover was. Toen eenmaal linker-
vleugelverdediger Thom van 
Diepen, na goed opkomen, de 
openingstre�er had genoteerd, zag 
je de moed al in de Rijper schoenen 
zakken. Jens Verduijn wist daar 
meteen van te pro�teren en de 0-2 
op het bord te zetten. De Rijp wist 
daar niets tegenover te zetten, 
mede doordat centrale verdediger 
Stijn Beentjes zijn defensie continu 
goed neerzette en scherp hield.
De rust werd dus zonder kleer-
scheuren behaald en met 
vertrouwen zijn de spelers de 
tweede helft aangevangen. Na circa 
55 minuten viel de wedstrijd de�ni-
tief in het slot door een goede indi-
viduele actie van middenvelder 
Jelle van der Eng: 0-3. Daarna werd 
de krappe selectie geholpen door 
drie A-junioren, die allen invielen en 
goed mee konden komen in de 
laatste fase van de partij. Jammer 
dat we de stand niet verder wisten 
uit te bouwen, maar de overwin-
ning kwam niet meer in gevaar.

Programma:
Donderdag 12 mei om 20.30 uur 
HSV 2 - Meervogels’31 2 en even-
eens om 20.30 uur Sporting Krom-
menie 1 - Meervogels’31 1.
Zondag 15 mei om 11.00 uur Meer-
vogels’31 2 - RKAV Volendam 2 en 
om 14.00 uur Meervogels’31 1 - 
Hercules Zaandam 1. Steun de 
selectie, zodat we ook na volgend 
weekend nog hoop hebben.

Akersloot - Opnieuw een goede zondag voor de selectieteams van Meer-
vogels’31: O19 bleef op kampioenskoers en het tweede elftal kwam huis-
waarts met een 1-2-overwinning in de knip op Spartanen 2 uit Wognum.

Meervogels’31 mag blijven hopen

O19-speler Juup van Diepen viel prima in. Foto: Ingrid Adrichem

Akersloot - Mountainbiker Ron 
Boendermaker uit Egmond aan Zee 
heeft met een schitterende tijd de 
winst gepakt in de wekelijkse 
donderdagavondtijdrit. De afgelopen 
weken werd op sportcomplex De 
Cloppenburch de stijgende lijn bij 
hem steeds meer zichtbaar. Al menig 
maal sleepte Boendermaker de zege 
weg, maar niet altijd stonden dan de 

andere grote kanshebbers aan de 
start. Ditmaal waren echter zowel 
Dave van Kuilenburg als Vincent 
Beentjes aanwezig, al moet gezegd 
worden dat Henk Verdonk junior 
ontbrak.

Uitslag:
1. Ron Boendermaker, Egmond aan 
Zee (49.40 min, PR); 2. Wout Bakker, 

Heiloo (50.52 min); 3. Dave van 
Kuilenburg, Heiloo / Vincent Been-
tjes, Castricum (51.30 min); 4. Walter 
van Kuilenburg, Heiloo (51.46 min); 5. 
Koen Konst, Castricum (52.52 min); 6. 
Vincent Denneman, Heiloo (52.58 
min); 7. Henk Jan Verdonk senior, 
Egmond aan den Hoef (55.32 min, 
PR); 8. Diederik Denneman, Heiloo 
(62.15 min).

Boendermaker houdt stijgende lijn vast

LIMMEN  -  SAENDEN

Pupil v.d. week: JOEP DEKKER, SPELER VAN LIMMEN JO13-2
Balsponsors:  Sporthuis Johan Jansen  Heiloo
                  In Stijl Kappers  Limmen

ZONDAG 15 MEI
Aanvang 14.00 uur:
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Bridgen in de zomer
Castricum - Vanaf 17 mei organi-
seert bridgevereniging Bricas 
zomeravondbridgedrives op 
dinsdag en donderdag in cultureel 
centrum Geesterhage. De aanvang 
is telkens om 19.45 uur en de 
kosten bedragen 5 euro per paar. 
Via www.bricas.nl kunnen belang-
stellenden zich aanmelden voor 
deelname.

Voorjaarsconcert
Uitgeest - Het regionaal mannen-
koor JustMen uit Limmen organi-
seert in samenwerking met 
familie-ensemble The Bent uit 
Akersloot en gitaarduo Miller & 
Magpie, eveneens uit Akersloot, 
het voorjaarsconcert ‘ Three in 
One’. Dit concert, met een zeer 
gevarieerd programma, zal op 
zondag 22 mei om 14.00 uur 
(inloop 13.30 uur) plaatsvinden in 
de NH-kerk aan de Castricum-
merweg 6 in Uitgeest. De entree-
prijs bedraagt 5 euro inclusief 
ko�e in de pauze en een drankje 
na a�oop. Vooraf reserveren is niet 
mogelijk.

Miljoenen aangevraagd
Castricum - De gemeenten 
Castricum, Uitgeest, Heemskerk, 
Beverwijk en Velsen hebben 
samen met de provincie Noord-
Holland een regioplan opgesteld 
in het kader van de energietran-
sitie. Bij de Europese Unie hebben 
ze 58,5 miljoen euro subsidie 
aangevraagd. Het geld is bedoeld 
om ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf te compenseren 
voor de investeringen die ze 
moeten doen. Eind augustus 
wordt duidelijk of de vijf 
gemeenten het geld daadwerke-
lijk krijgen. De Omgevingsdienst 
IJmond heeft het aanvragen van 
de subsidie ondersteund.

Energiecoach 
Castricum - De energiecoaches 
van CALorie helpen je met tips 
voor het verduurzamen van je 
woning of het besparen op 
energie. Zaterdag is een energie-
coach aanwezig in het Repair Café 
in Bibliotheek Kennemerwaard 
aan de Geesterduinweg 1. Er is 
een folder beschikbaar met 24 tips 
om energie te besparen. Bezoe-
kers zijn welkom van 12.30 tot 
15.30 uur.

MS Fonds zoekt collectanten
Castricum - Multiple Sclerose (MS) 
is een progressieve ziekte van het 
zenuwstelsel en de meest invali-
derende ziekte onder jonge 
mensen. De oorzaak is nog steeds 
niet bekend en er is nog geen 
genezing mogelijk. De droom van 
het Nationaal MS Fonds is een 
toekomst zonder MS. Daarom is 
deze organisatie op zoek naar 
collectanten die in de week van 27 
juni tot en met 2 juli langs de 
deuren willen gaan om geld in te 
zamelen. Wilt u zich aanmelden 
als collectant in de MS Collecte-
week of wilt u meer informatie? 
Kijk dan op www.nationaalms-
fonds.nl/collecteren. Nu al in actie 
komen kan natuurlijk ook. Maak 
dan een digitale collectebus aan 
op www.digicollect.nationaalms-
fonds.nl. Zo kunt u het hele jaar 
door collecteren!

Castricum heeft één van de veiligste 
stranden van de Noordzeekust. Daar 
is de Castricumse Reddingsbrigade 
trots op! Vooral omdat er alleen met 
vrijwilligers wordt gewerkt. De Castri-
cumse Reddingsbrigade behoort tot 
de grootsten van Nederland als het 
gaat om het aantal leden. Samen met 
de politie, brandweer en de ambu-
lancedienst staan ze altijd voor u 
klaar, ook buiten het strandseizoen. 
Ben jij op zoek naar een gezellige 
(sport)club, waarbij je ook nog iets 
doet voor de maatschappij? Dan is 
de reddingsbrigade misschien iets 
voor jou! Ga aanstaande zondag 
gerust met een lifeguard in gesprek 
om je hierover te laten informeren.
De reddingsbrigade drijft op vrijwil-
ligers. De postbezetting, bootbeman-

ning, mensen op het strand, fondsen-
werving, opleidingen en preventieve 
voorlichting: allemaal 
vrijwilligerswerk. 

De SDRB is de onafhankelijk fondsen-
werver ter ondersteuning van al dit 
werk. Bovendien erkend als ANBI-
instelling, de geruststellende zeker-
heid dat 100% van uw gift direct aan 
het goede doel ten goede komen en 
dat hierop ook actief (door de �scus) 
wordt gecontroleerd. Dankzij dona-
ties in de afgelopen jaren zijn er 
nieuwe reddingmaterialen aange-
schaft, waaronder surfshirts, rescue 
tubes, rescue boards en twee strand-
�etsen. Doneren kan via www.
doneren.sdrb.nl of via rekening-
nummer NL90 RABO 0104 2527 74.

Castricumse Reddingsbrigade 
opent zondag het strandseizoen
Castricum - Zondag 15 mei wordt de strandpost van de Castricumse 
Reddingsbrigade (tussen strandpaviljoen Zeezicht en Club Zand) 
geopend. Vanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. Aankomend weekend zal ook de strandinformatiebro-
chure van de Castricumse Reddingsbrigade huis-aan-huis in Castricum 
verspreid worden. Stichting Steun de Reddingsbrigade (SDRB) verzorgt 
deze brochure om alle Castricummers van praktische informatie te voor-
zien voor een veilig strandbezoek.

Vanuit de strandpost waken de vrijwilligers van de Castricumse Reddingsbrigade 
over het strand. Foto: aangeleverd

Bakkum - Vanaf de invoering van 
een markt werd het in eerste 
instantie een ‘biologische markt’ 
genoemd. Later veranderde de naam 
van de markt op het Schulpersplein 
in ‘streekmarkt’. Volgens markt-
meester Bart Lingers is het intussen 
een samenvoegsel van beide, aange-
vuld met niet-streekgebonden 
producten. Zo was er een ‘Fietsbus’, 
waar je je band kon laten plakken en 

zo meer. Ook de kaashandel kwam 
niet echt uit de buurt. Woonacces-
soires hebben ook weinig met biolo-
gisch of streek te maken. Wel nog 
biologisch aanwezig zijn een slager, 
bakker, groentehandel en nu ook de 
olijfolie. 
De naam ‘Streekmarkt Bakkum’ wordt 
dan ook ‘Bakkumse Weekmarkt’, elke 
woensdag tot en met oktober, 
waarvan akte!

Streekmarkt wordt ‘Weekmarkt’
Nieuw op de ‘Bakkumse Weekmarkt’: biologische olijfolie uit Spanje. Foto: Aart Tóth

Castricum - Linn en Marente hebben op 5 mei aangetoond dat ook bij de 
jongeren van onze gemeenschap de betekenis van vrijheid nog heel erg leeft. 
De meisjes hebben die dag hun zelfgekweekte kastanjeboom geplant als 
bevrijdingsboom 2022. Zij hopen dat deze boom nog vele jaren symbool zal 
staan voor onze vrijheid en ons eraan zal herinneren hoe blij wij hiermee 
mogen zijn. Foto: Rogier Tetterode Ravestein

5 mei leeft ook onder jongeren

Wie kent het nog? Een vossenjacht? 
Komen de herinneringen weer 
boven? Tijd om de vossenjacht weer 
nieuw leven in te blazen en alle 
kinderen het weer te laten ervaren! 
Kom zaterdag 14 mei naar Limmen. 
Tussen 12.00 en 13.30 uur kan 
iedereen een routekaart halen op de 
Vuurbaak (op de midden-verhoging 
bij het grasveld). Met de routekaart 
kan het speuren naar de vossen 
beginnen! Elke vos heeft een letter 
bij zich. Alle vossen en dus alle 
letters gevonden? Dan vindt het 
vervolg van de vossenjacht plaats op 
het scoutingterrein aan de Kapelweg 
72, waar nog meer leuke activiteiten 
zijn om te doen.

Open huis en reünie
Van 13.00 tot 17.00 uur is het open 
huis. Altijd al eens het scoutingter-
rein, het bos, de kampvuurkuil en de 

blokhut willen zien? Of wil je juist 
aan anderen laten zien waar je elke 
week naar toe gaat, of in vroeger 
jaren naar toe ging? Ko�e, thee en 
frisdrank staan klaar op het terras. 
Op zondag 15 mei van 14.00 tot 
17.00 uur is er een reünie (18+). Ben 
je ooit lid geweest van Scouting 
Limmen? Heb je ooit leiding 
gegeven aan al die scoutsleden? 
Gaat er een lichtje branden bij 
woorden als welpen, Bambilieland, 
installatieweekend, boomhutten-
weekend, nieuwjaarsweekend, 
pionieren, zomerkamp, touwtje 
branden, playbackshow, zakmesdi-
ploma, JOTA, Rowan’s, hiken, Sher-
pa’s, loterij-actie voor de nieuwe 
blokhut, Stam, Piusgebouw? Kom 
dan zondag 15 mei ook naar de 
reünie! De foto’s zijn opgehangen, 
de videorecorder is van stal gehaald 
en de bar en het terras zijn open!

Vossenjacht, open huis en 
reünie bij Scouting Limmen
Limmen - Scouting Limmen bestaat 75 jaar. Dat viert de organisatie al het 
hele jaar. Komend weekend vinden een vossenjacht, open huis en een 
reünie plaats.

Alle oud-leden en -leiders van de scoutinggroepen in Limmen zijn zondag welkom 
op de reünie. Foto: aangeleverd






