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Door Hans Boot

Er is direct na de uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen hard 
gewerkt aan de vorming van een 
nieuwe coalitie. Daarbij werd afge-

sproken dat lijsttrekker Roel Beems, 
van de grootste partij Lokaal Vitaal, 
het voortouw zou nemen in het 
proces om te komen tot een coalitie-
akkoord en een nieuw college. Na 
een korte verkenning werden Bert 

Meijer en Marjan Leijen als informa-
teur aangesteld. Zij kregen de 
opdracht om vier partijen bij elkaar 
te brengen, die samen minimaal 
veertien zetels in de gemeenteraad 
hebben. Vervolgens adviseerden de 
informateurs dat Lokaal Vitaal, VVD, 
GroenLinks en CDA de mogelijk-
heden van samenwerking in de 
komende vier jaar zouden onder-
zoeken. Met zestien van de vijfen-
twintig zetels zou er dan sprake zijn 
van een brede coalitie.

Achttien pagina’s
De besprekingen hebben geleid tot 
een achttien pagina’s tellend 
akkoord, dat vrijdag het licht zag. 
Daarin wordt vermeld dat het een 
akkoord op hoofdlijnen betreft en 
inzoomt op een aantal belangrijke 
thema’s, zoals de realisatie van 
nieuwe woningen, klimaat, verkeer, 
economie, sociaal domein, gezond-
heid en �nanciën. Achter de tafel 
zaten de onderhandelaars van de 
genoemde partijen, Roel Beems 
(Lokaal Vitaal), Rob Dekker (VVD), 
Gerard Brinkman (GroenLinks) en 
Elize Bon (CDA), die een toelichting 
mochten geven op de domeinen die 
zij vertegenwoordigden. Lees het hele 
verhaal elders in deze krant.

Castricum - De gemeenteraadspartijen Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en 
CDA hebben overeenstemming bereikt over het coalitieakkoord, dat 
afgelopen vrijdag werd gepresenteerd in de Tuin van Kapitein Rommel. 
Daar werden ook de namen van de vier nieuwe wethouders 
bekendgemaakt.

Coalitieakkoord gepresenteerd

De onderhandelaars van het coalitieakkoord. Van links naar rechts: Gerard Brinkman 
(GroenLinks), Roel Beems (Lokaal Vitaal), Rob Dekker (VVD) en Elize Bon (CDA). 
Foto: Hans Boot

Castricum - Voetbalclub Vitesse ’22 kreeg vorige week een gemeentelijke onderscheiding van burgemeester Mans ter 
ere van het honderdjarig bestaan. Jeroen Tromp nam de onderscheiding in ontvangst. Mans roemde de club om ‘zijn 
jarenlange verbindende functie in de gemeente’. ,,In een tijd van meer afstand, individualisering en eenzaamheid is 
Vitesse een voorbeeld van de kracht van verbinding.” Foto: Henk Hommes / Vitesse’22.

Voetbalclub Vitesse’22 krijgt 
gemeentelijke onderscheiding

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

10,95

SLAGROOM SCHNITT 
MET AARDBEIEN

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
SPITSKOOLSTAMPPOT 
MET 2 GEHAKTBALLEN

SAMEN€ 8,99

OSSENSTAARTSOEP
PER POT  € 3,99

SHOARMA
BROODJE EN SAUS

25% KORTING

VLEESWARENTRIO 
KIPGRILLWORST

ROSBIEF
BOTERHAMWORST

SAMEN € 5,99

DEZE WEEK 
IN ONZE KRANT:

EEN
MOOI 

AFSCHEID
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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 19 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 20 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 21 MEI 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, Father Mathew met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

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

ZONDAG 22 MEI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen 
m.m.v. Liturgiekoor. Te volgen op 
radio Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Anton Over-
mars met Gemengd Koor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. H. 
Ruitenbeek.

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

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major te Akersloot, 10.00 uur, 
Eucharistieviering met N. Mantje, 
muziek draaien.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Eerste Communie, 
Eucharistieviering met kinder-
koor. Voorgangers: Pastor F. 
Brigitha en Pastor M. Nagtegaal.

MAANDAG 23 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 24 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

DONDERDAG 26 MEI
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Hemelvaart, Woord- 
en communieviering. Voor-
ganger: Pastor M. Nagtegaal.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Drie van de vier nieuwe wethouders. Van links naar rechts: Roel Beems, Paul Slettenhaar en Valentijn Brouwer. Foto: Hans Boot. 
Inzet: wethouder Falgun Binnendijk, die op vakantie was. Foto: aangeleverd

Vervolg voorpaginaverhaal

Beems zei in zijn inleiding: ,,Het 
akkoord is een ambitiedocument met 
deels concrete en meetbare doelstel-
lingen. We hebben het realisme laten 
toetsen door de ambtelijke organi-
satie. In oktober hopen we een 
uitwerking te laten zien met een 
�nanciële verantwoording. Daarvoor 
is het belangrijk te weten wat we van 
het Rijk aan gelden ontvangen, dat 
binnenkort bekend is.’’

Eneco-gelden
Beems heeft een ‘goed gevoel’ over 
het proces dat voor de coalitie is 
gevolgd en over de verdeling van de 
portefeuilles. Hij wordt wethouder 
Financiën & Economie en merkte over 
zijn domeinen op: ,,Ik hecht veel 
waarde aan economische vitaliteit en 
we mogen trots zijn op ons strandge-
bied en recreatie aan het Alkmaarder-
meer. Dit najaar moeten we een �naal 
besluit nemen over het zwembad. De 
sociale lasten van de burgers mogen 
niet stijgen en we willen Eneco-
gelden op een slimme manier 
benutten. Daarbij is ook een bijdrage 
aan het zwembad denkbaar.’’ De 
Eneco-gelden zijn verworven nadat 
de gemeente een paar jaar geleden 
haar aandelen van dit energiebedrijf 
voor ruim 23 miljoen euro verkocht.

Wonen
Volgens Rob Dekker had de goede 
samenwerking tussen partijen in de 

afgelopen vier jaar voor een groot 
deel bijgedragen aan de snelle 
totstandkoming van het coalitieak-
koord. Ook bij zijn partij staat sociale 
woningbouw bovenaan de lijst. Daar-
over zei hij: ,,In nieuwe plannen 
streven we nu naar 40 procent sociale 
woningbouw, waarvan dertig procent 
in de sociale huur en tien procent 
sociale koop. De samenwerking met 
Kennemer Wonen moet echter beter. 
Verder willen we dat het masterplan 
inbreidingen wordt herijkt en dat de 
gemeente een actief grondbeleid 
voert.’’

Klimaat en groen
Gerard Brinkman toonde zich 
enthousiast over het bereikte 
akkoord: ,,Dat geldt ook voor de 
leden van mijn partij. Wij vragen de 
komende jaren veel aandacht voor 
klimaat en groen. Ook willen wij de 
drieduizend particuliere woningen 
energiezuiniger maken en dat er 
meer gemeentelijke daken worden 
voorzien van zonnepanelen. Daar-
naast is onze ambitie om vijfhonderd 
bomen per jaar te planten en de 
hoeveelheid restafval per inwoner 
terug te brengen tot dertig kilo.” 

,,We zijn ook een voorstander van de 
realisatie van het IKC-Oost op de 
huidige plek van de Visser ’t Hooft-
school, zodat er woningen op de 
locatie van De Kustlijn gebouwd 
kunnen worden. Natuurlijk zijn we er 
ook blij mee dat ons partijlid Valentijn 

Brouwer wethouder Maatschappelijk 
Domein wordt.’’

‘Moeilijke tijden’
Tot slot kreeg Eliza Bon het woord: 
,,Het CDA is dankbaar voor het mee 
mogen doen aan de onderhande-
lingen. Naast alle net genoemde 
speerpunten en procedures gaat het 
om mensen, oftewel de inwoners, 
waarvoor we het allemaal doen. Onze 
samenleving maakt moeilijke tijden 
door en kent veel vraagstukken op 
het gebied van schuldhulpverlening, 
integratie en inburgering, waarvoor 
veel overleg nodig is met maatschap-
pelijke instanties en inwoners. Voor 
zaken als eenzaamheidsbestrijding 
en minimabeleid worden structureel 
maatregelen genomen. De gemeente 
zal aandringen bij het Rijk voor het 
binnen halen van meer �nanciële 
middelen voor Jeugdzorg en WMO. 
Ook de bouw van een hospice staat 
hoog in het vaandel.’’

Installatie
Naast de twee nieuwe wethouders 
keren er twee terug uit het vorige 
college. Dat zijn Paul Slettenhaar 
(Bouwen & Wonen) en Falgun Binnen-
dijk (Sociaal Domein). De installatie 
van de vier kandidaten vindt 
donderdag 19 mei plaats als de raad 
heeft gesproken over het coalitieak-
koord. ,,Castricum is een van de 
gemeenten in de regio die de coalitie 
het snelste heeft afgerond’’, aldus een 
tevreden Beems.

Castricum: eerste gemeente in 
de regio met afgeronde coalitie

Kom eens kennismaken en ervaar de 
sfeer en de mogelijkheden van het 
ruilen van spullen en diensten. Dit 
kan los van het bestaande systeem 

van geld; een eigen eerlijke, sociale 
en lokale economie op kleine schaal. 
Je leert dat het anders kan, dat het 
mogelijk is zelf zeggenschap te 

hebben over waarde. Waarde van je 
tijd, waarde van menselijkheid, 
waarde van de stappen die je zelf 
kunt zetten richting duurzaamheid. 
De tuin van Kapitein Rommel 
bevindt zich schuin tegenover het 
NS-station. Mocht je met de auto 
komen, dan kun je parkeren achter 
het station. De bijeenkomst is van 
14.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 
13.30 uur). Kijk op www.letsa.nl en 
www.transitiecastricum.nl voor meer 
informatie.

Ruilen: duurzaam en gezellig
Castricum - Op zondag 29 mei vindt in de Tuin van Kapitein Rommel een 
bijeenkomst plaats waarin ruilen centraal staat. Ruilkring Letsa biedt 
onder het genot van een kopje thee of ko�e en iets lekkers, een �jn 
programma aan. Er is een ruilmarkt waar iedereen spullen met elkaar kan 
ruilen. Verder worden er liedjes gezongen, is er buikdansen en ballroom-
dansen en kunnen de bezoekers zelf een mandala tekenen. Ook is er 
origami (Japanse vouwkunst) en liefhebbers kunnen deelnemen aan de 
rondleiding door de tuin.



woensdag 18 mei 2022

Gemeentenieuws

      

Agenda Raadsvergadering 
Donderdag 19 mei 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

20.00 uur Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Coalitieakkoord
A Presentatie coalitieakkoord 
B Debat over coalitieakkoord
4 Benoeming en beëdiging wethouders
A Aantal wethouders en tijdsbestedingsnorm

 Voorstel ont effing vereiste inge etensc ap kandidaat
wethouders Binnendijk en Slettenhaar

C Benoeming wethouders Beems, Binnendijk, Brouwer 
en Slettenhaar

5 Toelating en beëdiging raadsleden
 eggen eed of belofte door commissieleden  

7 Overige besluitvorming
A Fractieverantwoordingen januari – maart 2022 

 Voorstel be andelwi e rapporten ekenkamercommissie
BUCH

 urgerinitiatief van d r. en akker m.b.t. een alternatief
verkeersplan voor Castricum  

8 fsc eid vertrekkend college
9 Sluiting 

Energietoeslag kan worden aangevraagd
e energiepri en sti gen. at betekent dat

u veel meer moet betalen voor gas en elek
tra. e gemeente geeft daarom n keer
een energietoeslag aan mensen met een 
laag inkomen. De hoogte van het bedrag is 
maximaal € 800 netto per huishouden. Veel 
mensen met een laag inkomen, die bij de 
gemeente bekend i n ebben de toeslag
reeds uitgekeerd gekregen.

Wanneer komt u in aanmerking voor de 
toeslag?
De toeslag is bedoeld voor mensen met een 
laag inkomen. De inkomensgrens is 120% 
van het sociaal minimum. Hoeveel dat is, is 
af ankeli k van uw situatie. i k op
www.castricum.nl/energietoeslag voor de 
precie e voorwaarden.

Hoe vraag ik de toeslag aan?
nwoners die bi ondere bi stand ontvan
gen of een minimaregeling ebben de
toeslag automatisch gekregen. Zij heb
ben ierover een brief ontvangen. Heeft u
geen brief ontvangen en denkt u ook rec t
te hebben? Vraag de toeslag dan aan via: 
www.castricum.nl/energietoeslag 

Heeft u ulp nodig bi de aanvraag eem
dan contact op met de gemeente via 072 
888 of met tic ting el i n via
509 52 67 (bereikbaar tussen 09.00 en 
1 . uur . kunt ook voor ulp bi de
aanvraag naar het inloopspreekuur van de 
bibliotheek in Castricum op vrijdag tussen 

. en 1 . uur of in kersloot op
donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Inloopspreekuur sociaal team 
Akersloot weer van start
Sociaal Team Akersloot maakt een door
start met et inloopspreekuur. Vanaf
woensdag 25 mei kunt u als inwoner van 
Akersloot weer bij ons terecht. U kunt gratis 
en vri bli vend bi ons langskomen voor u elf
of voor iemand anders. e informatie die u
aan ons vertelt bli ft vertrouweli k.

Elke woensdag spreekuur 
Heeft u vragen over wel i n org werk en
inkomen wonen opvoeden of relaties Het

Sociaal Team kan u hierbij helpen. 
Het spreekuur is elke woensdag van 14.00 
tot 16.00 uur in d’Oude Jacobus, 
Julianaweg 20 in Akersloot.

Voor vragen en meer informatie kunt u
mailen naar: 
sociaalteamakerslootlimmendewoude@
debuc .nl of op werkdagen van . tot
12.00 uur bellen met 14 0251.

Gemeentediensten gesloten op 26 mei 
Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is het 
gemeente uis inclusief de balies en de
receptie gesloten. Die dag is ook de mili
eustraat in Castricum gesloten (net als die 
in Heiloo itgeest en gemeente ergen .

e geplande op aalronde voor restafval op

Hemelvaartsdag mei wordt ver et naar
vrijdag 27 mei. 

TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd 
vinden op mi nafvalwi er.nl en in de

fvalwi er app.

Heb i tec nisc in ic t ben e een aanpakker werk e graag buiten en ben
e c t een vakman of vakvrouw

Dan zijn wij misschien op zoek naar jou! 

i oeken een medewerker serviceteam voor uur per week. ets voor
ou i k op werkeninnoord ollandnoord.nl en reageer voor mei .

Hou jij de wijk schoon en heel?

       

genda raadsinformatieavond commissies
Dinsdag 24 mei 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

1 . .1    resentie 1e irap adernota
Pauze

20.30 – 22.00 Commissie diverse ruimtelijke plannen: 
estemmingsplan twee woningen c terweg 1 1 a te

   Limmen 
• Bestemmingsplan klein Dorregeest Akersloot

. .  ommissie diverse voorstellen m.b.t. werkwi e raad
• Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 2022
• Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente 
   Castricum 2022
• Meldingsprotocol vermoedens van schendingen integriteit 
   volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 
1  oestemming wi iging tekst gemeensc appeli ke regeling
 egionaal Historisc entrum lkmaar H
2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 april 2022 
2B Lijst van ingekomen stukken 

 i st ter in age gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
 lgemeen
 it de samenwerkingsverbanden
2E Vragen uit de raad 

emeenteraad be oeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 19 mei en dinsdag 24 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 de website 
castricum.raadsinformatie.nl en vanaf de
volgende dag terugkijken. Hier vindt u 
tevens alle vergaderstukken. 

Geef uw mening over de 
Kadernota 2023
De gemeenteraad van Castricum nodigt u 
van harte uit om uw mening te geven over 
de adernota op donderdagavond

uni aanstaande. e agenda voor de e
avond versc i nt volgende week op de e
pagina. 

De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van en geeft ric ting aan
et nanci le beleid van de gemeente

voor de komende jaren. Voor de raad is de 
be andeling van de kadernota n van de
belangrijkste vergaderingen van het jaar. De 
gemeenteraad geeft in de e vergadering
richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en 
niet wordt besteed. 

ok voor u als inwoner organisatie of
instelling van de gemeente Castricum dus 
een belangrijk moment. De gemeenteraad 
hoort daarom graag uw mening op 

uni odat de raadsleden uw input kun

nen meenemen bij de verdere behandeling 
van de kadernota. U kunt de kadernota in 
de loop van volgende week vinden op de 
website castricum.raadsinformatie.nl bi de
vergaderstukken van 2 juni 2022. Als u uw 
mening wilt laten horen wordt u vriendelijk 
ver oc t ic te melden bi de griffie.

De gemeenteraad behandelt de kadernota 
op 16 juni 2022. Besluitvorming over de 
kadernota vindt plaats op 23 juni 2022.

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u
als inwoner in gesprek. ilt u een ver oek
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen dan kunt u
ic aanmelden voor et raadsspreekuur.

Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de griffie tot uiterli k 1 . uur op de
donderdag voorafgaand aan et spreekuur.
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 23 mei 2022. 

Meer informatie
i k op castricum.raadsinformatie.nl voor

informatie over de vergaderingen agenda s
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terec t bi
de griffie e mail raadsgriffie castricum.nl
of telefoon 88 1 88 of
088 909 9082.
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Gemeentenieuws
woensdag 18 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

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

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 18 mei 
2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Team Verkeer en Vervoer Castricum via 140251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 Acacia (bijzondere boom) Dorpsstraat tussen huisnummers 65 en 67
1 Zwarte els Kerkemeer naast huisnummer 30 (Akersloot)

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

Aankondiging verwijderen bomen

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd Verleend

Longfonds collecteert
van 15 t/m 21 mei 2022.

Charlotte Ruyslaan 33 in Castricum, het bouwen van een garage, verzenddatum 
11 mei 2022 (Z044663)
Dorpsstraat 23 in Castricum, het wijzigen van het gebruik ten behoeve van wonen, 
verzenddatum 11 mei 2022 (Z22 067737)
Dusseldorperweg 137 in Limmen, het realiseren van 2 appartementen, verzenddatum 
10 mei 2022 (Z22 059212)
Fien de la Marstraat 13, 25, 45, 49, 63, 65 in Castricum, het plaatsen van 
zonnepanelen, verzenddatum 9 mei 2022 (Z22 069440)
Koningin Julianastraat 1 in Castricum, het wijzigen van de gevel en de constructie 
van de aanbouw, verzenddatum 6 mei 2022 (Z22 068692)
Kortenaerplantsoen 44 in Castricum, het plaatsen van airco units, verzenddatum 
10 mei 2022 (Z22 064975)
Oosterzijweg 25 in Limmen, het realiseren van een bed en breakfast in het bestaande 
bijgebouw, verzenddatum 11 mei 2022 (Z22 061782)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een veranda, verzenddatum 6 mei 2022 
(Z22 069623)
Oranjelaan 43 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 mei 2022 
(Z22 066841)
Schoutenbosch 77 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 11 mei 
2022 (Z22 066489)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning, Heereweg 89 in Castricum, 
het plaatsen van een schutting (legalisatie), verzenddatum 11 mei 2022 (Z22 059619)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Delving 67 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 mei 2022 
(Z22 070716)
Händelstraat 14 in Castricum, het verbouwen van de woning, datum ontvangst 
9 mei 2022 (Z22 070879)
Kadastrale sectie A perceel 3096 in Akersloot, het realiseren van 14 parkeerplaat-
sen, datum ontvangst 10 mei 2022 (Z22 070986)
Koningsduin 63 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen, datum ontvangst 
9 mei 2022 (Z22 070813)
Walnootlint 7 in Limmen, het vergroten van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel, datum ontvangst 9 mei 2022 (Z22 070891)
Willem de Zwijgerlaan 1 in Castricum, het plaatsen van een erfafscheiding, datum 
ontvangst 7 mei 2022 (Z22 070726)
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.

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning 

Gepubliceerd op 11 mei 2022
Koningsweg 76b in Akersloot, het wijzigen van het bestemmingsplan, datum 
ontvangst 29 april 2022 (Z22 070089)
Moet zijn; aanvraag omgevingsvergunning 
Koningsweg 76b in Akersloot, het realiseren van een theehuis, datum ontvangst 
29 april 2022 (Z22 070089)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verleend

Bloemgaarde 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 9 mei 
2022 (Z22 068874)
Brakersweg 10 in Castricum, het realiseren van een B&B, verzenddatum 11 mei 
2022 (Z22 066640)
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Castricum/Schiphol - Verschillende 
Castricummers waren zaterdag 
aanwezig op Schiphol om te demon-
streren tegen de groei van de lucht-
haven. Zij pleiten voor krimp van 
Schiphol en sluiting van kleinere, 
verliesgevende luchthavens als Maas-
tricht, Rotterdam en Lelystad. Het 
vliegverkeer boven ons land neemt 
weer toe na een relatief rustige 
periode tijdens de coronapandemie. 
Nu de overlast weer groeit, bese�en 
bewoners hoe groot de impact van 
vliegverkeer is op hun leefomgeving 
en gezondheid. Alarmerende IPCC-
rapporten roepen telkens op tot 
krimp van de luchtvaart. Niet eerder 
werd op zoveel Nederlandse luchtha-
vens tegelijkertijd actie gevoerd.

Castricummers 
bij demonstratie 
‘Krimp de luchtvaart’

Castricummers bij de demonstratie op Schiphol. Foto: aangeleverd

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 
mensen eerste hulp kunnen verlenen 
of als vrijwilliger actief willen zijn op 
de EHBO-strandpost of bij (sport)
evenementen. Ook bij een ongeval op 
straat of in uw buurt is het goed dat 
er EHBO’ers zijn. De hulpverleners 
worden jaarlijks getraind om bij 
noodgevallen snel en kundig te 
kunnen handelen. Ook worden er 
ieder jaar nieuwe hulpverleners opge-
leid. Om dit mogelijk te maken doet 
EHBO-vereniging Castricum weer een 
beroep op de inwoners van Castricum 

voor een donatie. Vorig jaar leverde 
de actie € 9.761,02 op. Hiermee kon 
men onder meer een nieuwe baby-
reanimatiepop, EHBO-kleding en 
veiligheidshesjes aanscha�en. Geen 
gele envelop in de bus? Maak zelf een 
bijdrage over op 
NL19INGB0004499411 ten name van 
EHBO-vereniging Castricum. Kijk op 
www.ehbocastricum.nl voor uitge-
breide informatie of kom eens langs 
bij de EHBO-strandpost. De aanwe-
zige hulpverleners vertellen u graag 
meer over hun vrijwilligerswerk.

EHBO-vereniging Castricum 
vraagt o  finan e steun
Castricum - Rond deze tijd valt de bekende gele brief van EHBO-vereni-
ging Castricum bij velen op de deurmat. Middels deze brief vraagt de 
organisatie om �nanciële steun. Met het geld uit donaties is de organi-
satie in staat om opleidingsmiddelen te kunnen bekostigen.
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Het Kinder- en Masterkoor Rejoice, 
geleid door dirigenten Rob en Sandra 
Fase, geven de aftrap. Na een korte 
pauze geven zij het stokje door aan de 
koren Ubi Caritas, Con Amore en het 
Heerhugowaards Gemengd Koor, 

geleid door dirigent Alexandre Pavlo�. 
Er zullen bekende werken ten gehore 
worden gebracht zoals het Hallelujah 
van Händel, het Ave Verum Corpus 
van Mozart, A Clare Benediction van 
John Rutter en meer. Als u Oekraïense 

vluchtelingen kent, neem ze vooral 
mee. Bij het optreden is een tolk 
aanwezig. U kunt uw auto parkeren op 
het parkeerterrein aan de Kapellaan. 
Omdat men een �inke toeloop van 
geïnteresseerden verwacht, luidt het 
advies om zoveel mogelijk op de �ets 
of te voet te komen. Het bene�etcon-
cert vindt plaats van 14.00 tot 16.00 
uur aan de Kapellaan 144. Aanmelden 
is niet nodig, meer informatie is op 
www.olvternood.nl te vinden.

enefiet on ert voor e ra ne
Heiloo - Op zaterdag 28 mei organiseert Onze Lieve Vrouw ter Nood een 
bene�etconcert voor Oekraïne. De donaties en bijdragen van dit concert 
gaan naar Stichting Dorcas en naar het hulpproject ‘Stop the war’ van de 
Italiaanse Comunità Papa Giovanni XXIII. Beide organisaties verlenen 
noodhulp in Oekraïne.

Akersloot - Veel inwoners kennen Bert 
Zwart door zijn handel in groenten en 
fruit. Dat hij ook over schrijverstalent 
beschikt, was bij zijn volgers op Face-
book ook al bekend. Daar publiceerde 
hij al langere tijd zelfgeschreven 
verhaaltjes. Aangemoedigd door de 
positieve reacties die hij daarop kreeg, 
besloot hij een boek uit te teven. Kort 
voor Moederdag publiceerde hij 
‘Stoere moeders’, een bundel met 21 
verhalen over moeders. Het eerste 
exemplaar overhandigde hij aan Wim 
Kieft.
De biogra�e over Wim Kieft en diens 
voormalige verslaving deed Bert Zwart 
bese�en dat hij het beeld dat hij had 
van zijn overleden moeder moest 
bijstellen. Als tiener deed hij het alco-
holprobleem van zijn moeder af als 
zwakte, hij veroordeelde haar erom. Nu 
beseft hij dat een verslaving niet als 
zwakte moet worden gezien, maar als 
ziekte. Hij besloot alsnog een postuum 
eerbetoon aan zijn moeder te brengen 
in de vorm van een boek. Maar niet 
alleen over zijn eigen moeder, ook de 
verhalen van twintig andere moeders 
tekende hij op. ,,Eigenlijk zijn alle 
moeders stoer’’, vindt Bert. Wim Kieft 
was graag bereid om het eerste exem-

plaar van het boek in ontvangst te 
nemen. Het kost 12,50 euro en is 
verkrijgbaar bij Bert Zwart Groente en 
Fruit, Daisy’s Beauty, Tegel 1893 Kook-
winkel, Visrokerij Smeding en Novy-
Toys2play Velzeboer. Ook is het moge-
lijk op via Facebook een privébericht te 
sturen naar Bert Zwart Groente en Fruit 
om het boek te bestellen.

roenteboer ert art s r ft 
boe  over stoere oeders

Het boek ‘Stoere Moeders’ van Bert 
Zwart. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - De jaarlijkse Kunst�ets-
route viert dit jaar het vijfentwintig-
jarig bestaan. Margriet Schadee doet 
al heel lang mee en vertelt: ,,De 
eerste keer dat ik meedeed aan de 
Kunst�etsroute – dat was in 2003 – 
werd hij georganiseerd door Limmen 
Cultuur. De route strekte zich uit van 
Akersloot, Bakkum, Castricum en 
Limmen tot Uitgeest. Circa 35 kilo-
meter als je de hele route wilde doen. 
Vanaf het begin heb ik beeldhouwers 
uitgenodigd om in de tuin te expo-
seren. De eerste keer waren dat Jan 
Pater – die net een prijs had 
gewonnen om een jaar in Italië te 
mogen werken – en Tonna Lucassen 
en Saskia Wurpel. Zij leveren vanaf 
het begin hun bijdrage met hun 
objecten van gevonden materiaal. 
De laatste jaren zijn de beelden van 
de hakgroep van Perspectief steeds 
in mijn tuin te zien.’’

Toen Limmen Cultuur ermee stopte, 
hebben Perspectief en Toonbeeld 
samen de organisatie opgepakt, nu 
met een route alleen voor Castricum. 
,,We startten met de overgebleven 
dertien stops en een eenvoudige 
routefolder omdat de �nanciën 
beperkt waren. De organisatie werd 
in de loop der jaren steeds professio-
neler met een website, Facebook en 
een mooiere folder. Toen we ook 
subsidie van de gemeente kregen, 
konden we meer promotiemateriaal 
aanscha�en, zoals borden en 
vlaggen. We zijn niet de enige kunst-
route in Nederland, maar de combi-
natie met live muziek is uniek en 
geeft extra sfeer aan de verschillende 
locaties.’’ 
De Kunst�etsroute is op 4 en 5 juni. 
Kijk op www.kunst�etsroutecas-
tricum.nl voor uitgebreide 
informatie.

unstfietsroute v ert 
v fent nt g ar g ub euCastricum - De Castricumse Oratori-

umvereniging (COV) is een koor met 
iets meer dan negentig leden. Het 
koor heeft een gevarieerd repertoire 
en zingt, naast de bekende oratoria 
als de Messiah van Händel, Die 
Schöpfung van Haydn en de Passies 
van Bach, prachtige missen zoals het 
Requiem van Mozart of Ein Deut-
sches Requiem van Brahms. De 
komende tijd werkt het oratorium-
koor toe naar een mooie uitvoering 
van de Johannes Passion van Bach 
(maart 2023) en in november 2023 
staat het Requiem van Verdi op het 
programma. Dit tweede concert 
vindt plaats in het Concertgebouw in 
Amsterdam en het is een bijzondere 

ervaring daar als koorzanger op te 
treden. Ook levert de COV eind 
oktober van dit jaar een bijdrage aan 
het concert van het Begeleidingsor-
kest voor Noord-Holland, dat net als 
de COV onder leiding staat van diri-
gent Pieter-Jan Oltho�. Tijdens dat 
concert wordt het positieve en 
vrolijke ‘From the Bavarian Highlands’ 
van Edward Elgar uitgevoerd. Tijdens 
de coronaperiode is het ledental wel 
wat teruggelopen, maar dit doet 
niets af aan de kwaliteit van de 
concerten. Om nog mooier te klinken 
is de COV op zoek naar vier tenoren 
en vier bassen. Daarnaast zijn ook de 
andere stemsoorten welkom. Zang-
ervaring is niet noodzakelijk, 

evenmin als noten kunnen lezen.
Wilt u vrijblijvend kennismaken, sfeer 
proeven en wellicht al meezingen? 
Op donderdag 2 en 9 juni organi-
seert de COV open repetitieavonden! 
De repetities vinden plaats in de 
dorpskerk aan het Kerkpad 1 van 
20.00 tot 22.00 uur. Geïnteresseerd? 
Meldt u via secretariaat@oratorium-
castricum.nl vooraf aan. De COV 
ontvangt u graag om 19.45 uur, 
zodat een goede zitplaats voor u 
geregeld kan worden. Tijdens deze 
avonden wordt de Johannes Passion 
van J.S. Bach geoefend. Bladmuziek is 
aanwezig. Kijk op www.oratorium-
castricum.nl voor meer informatie 
over het koor.

ng b nnen ort e f ee et 
astr u se rator u veren g ng

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur 
vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Operation Mincemeat
zondag 14.00 uur

Het Zwanenmeer  
The Royal Ballet
woensdag 20.00 uur

Top Gun: Maverick
vrijdag 15.00 uur

zaterdag & maandag 20.00 uur 
La Place d'une Autre

donderdag 19.30 uur
vrijdag 15.00 & 20.00 uur 

zaterdag 15.30 uur 
zondag 19.30 uur 

Downton Abbey
zondag 15.00 uur

Louis
zaterdag 15.30 uur
dinsdag 19.30 uur

Fantastic Beasts: 
The Secrets of Dumbledore

zondag 11.30 uur
De Bad Guys (NL)

zondag 12.00 uur
Sonic 2 (NL)

Programma 19 mei t/m 25 mei

Dit klassieke sprookje beeldt de strijd 
uit tussen goed en kwaad en de 
poging om alles met liefde te 
overwinnen. 
De magie van de meren, bossen en 
paleizen wordt tot leven gebracht 
met schitterende ontwerpen van 
John MacFarlane en een sublieme 

partituur van Tsjaikovski. 
De weelderige productie van Het 
Zwanenmeer van het Royal Ballet 
keert terug op het podium van het 
Royal Opera House nadat de herople-
ving in 2020 werd onderbroken door 
de sluiting van de theaters door de 
pandemie.

et anen eer

Het is 1943. De geallieerden zijn vast-
besloten om Europa te ontworstelen 
aan Hitlers ijzeren greep en plannen 
een grote aanval op Sicilië. Maar ze 
staan voor een onmogelijke uitda-
ging: hoe kunnen ze een enorme 
invasiemacht beschermen tegen een 
mogelijk bloedbad? Twee speciale 

inlichtingeno�cieren, Ewen 
Montagu en Charles Cholmondeley, 
krijgen de opdracht om de meest 
briljante en bijzondere desinforma-
tiestrategie van de hele oorlog te 
verzinnen, op basis van een wel heel 
onwaarschijnlijke geheim agent: een 
dode man.

erat on n e eat re re

 onderdee  van 
brordus raa t oor

Stichting Willibrordus Draait Door is 
blij dit jaar UIT&ZO te organiseren als 
onderdeel van Willibrordus Draait 
Door. Tijdens UIT&ZO presenteert 
een groot aantal verenigingen zich 
op het gebied van cultuur, kunst, 
educatie en sport en geven ze infor-
matie over hun activiteiten, waarvoor 
bezoekers zich veelal direct kunnen 
opgeven. Bij de informatiestands 
buiten op het Landgoed en/of bij 
een optreden in de Strandwal krijgen 
bezoekers een goede indruk van de 
activiteiten. Kortom, een mooie gele-
genheid om inspiratie op te doen!

UIT&ZO is vrij toegankelijk van 11.00 
tot 16.00 uur. 

UIT&ZO is ook het begin van een 

geweldig Hemelvaartsweekend met 
Willibrordus Draait Door op 26, 27 en 
28 mei, dat dit jaar in het teken staat 
van de regio: bekende en onbekende 
artiesten uit de regio krijgen een 
podium met een paar ‘verdwaal-
gasten’. Zo komen onder andere Ellen 
ten Damme, Alex Roeka, Jeroen Zijl-
stra, Daisy Correia, Skotwal, Gerard 
Alderliefste, Lowland Bluesbrothers, 
Drums Unite en vele anderen... Een 
afwisselend, inspirerend en bijzonder 
evenement, een pareltje in Noord-
Holland! Het hele programma is op 
www.willibrordusdraaitdoor.nl te 
vinden. 

Graag tot ziens op Landgoed Willi-
brordus aan de Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo.

Heiloo - Willibrordus Draait Door op Landgoed Willibrordus Heiloo trapt 
af met UIT&ZO op donderdag 26 mei van 11.00 tot 16.00 uur.
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In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue passeren die op wat voor manier dan ook iets 
hebben bijgedragen aan het op de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid en opwaar-
deren van de leefomgeving.

Door Aart Tóth

Hein heet voluit Hendrikus Johannes 
Cornelis Poel en kwam op 3 oktober 
1957 in Alkmaar ter wereld in het 
ziekenhuis. Dat was voorlopig alles 
wat Alkmaar betreft, want het ouder-
lijk huis stond aan de Brakersweg in 
de boerderij van de familie Veldt in 
Castricum. Daar doorliep hij alle 
kleuter- en lagere schoolklassen om 
erna het vak van timmerman te gaan 
leren op de Lagere Technische 
School, zoals dat in die jaren 
genoemd werd. Uiteindelijk zou Hein 
in de praktijk echt het vak leren en 
daarbij nog meer uitzonderlijkheden, 
waardoor hij werkelijk van alle 
markten thuis was. Met timmeren, 
schilderen en zo meer; Hein stond 
zijn mannetje.

Toekomst
Hein was in zijn pubertijd nog meer 
op zoek om bij te leren, waarbij hij 
Mar ontdekte en tegelijk: Mar 
ontdekte Hein. Het kon niet mooier 
lopen en nog steeds vormen ze een 
vrolijk paar, waar zelfs vier spruiten 
uit tevoorschijn kwamen. Achtereen-
volgens waren dat Stefan, Remco, 
Michel en ook nog een dochter in de 
persoon van Daphne. Kleinkinderen 
zijn er nog niet, maar je weet maar 
nooit. Hein was altijd volop bezig 
zichzelf en anderen te vermaken met 
entertainen, zoals hij dat noemt. De 
vrolijke noot uithangen als clown 
Alfredo was zijn act op feesten en 
partijen, maar ook bedrijven vroegen 
zijn bijdrage in het vertier tot de 
ondernemersvereniging aan toe. ,,Al 
die vrolijke verkleedpartijen zijn 
echter niet mogelijk zonder Mar, die 

kan er gelukkig ook de humor van 
inzien’’, volgens Hein.

Hobby’s
,,Mijn grootste hobby is uiteraard 
mijn gezin met Mar aan de top en de 
jeugd er achteraan, die trouwens al 
hun eigen weg aan het vinden zijn’’, 
zegt Hein. Na de verkerings- en verlo-
vingstijd trouwden Mar en Hein op 
10 maart 1988. Aanvullend nogmaals 
Hein: ,,Daarbij is het verkleden en in 
een andere gedaante tevoorschijn 
komen een lust in mijn leven. Buiten 
eruit zien als een andere verschijning 
probeer ik ook in mijn woorden en 
gedrag in die andere verschijning te 
treden. Dan pas is de act geslaagd 
waarvoor het bedoeld is.’’ Hoogte-
punt waren de tv-opnames in 2014 
voor Henny Huismans Surpriseshow, 
hetgeen nog voelt of het gisteren 
gebeurd is.

Bezigheden
In het verleden heeft Hein niet echt 
stilgezeten qua werkzaamheden om 
brood op de plank te krijgen. Veel 
gewerkt op verschillende niveaus in 
het vakgebied van de verschillende 
opleidingen tot beheerder van een 
luxe winkelcentrum in de regio. Nu 
alweer een paar jaar werkzaam bij 
onderhoudsbedrijf Knijn & Damsma. 
,,De vrolijke bezigheden rondom 
Sint, Kerst en andere festiviteiten zie 
ik niet als werk, ondanks de vele tijd 
die hierin gaat zitten’’, aldus Hein. 
Sportervaringen waren er ook: ,,Jaren 
heb ik gevoetbald bij Vitesse’22 met 
veel plezier, zeker na de wedstrijd. Na 
mijn voetbalcarrière bleef ik Vitesse 
trouw en ging daar als KNVB-scheids-
rechter aan de gang, hetgeen nog 

steeds gezellig was na de wedstrijd. 
Ik ben dan ook nog steeds lid van 
Vitesse’22, net als van de werkgroep 
Oud-Castricum en muziekvereniging 
Emergo’’, vertelt Hein. Daarbij is zijn 
favoriete vakantieland Nederland, 
waarbij Castricum zeker de voorkeur 
heeft. ,,Vooral waar ik woon is het 
frank en vrij.’’

Wensen voor Castricum?
,,Nou, wensen heb ik genoeg, maar 
omdat ik niet veeleisend ben, blijft 
het beperkt tot een paar ‘hete hangij-
zers’. Zo moet �lmhuis Corso 
behouden blijven, al is dit op een 
nieuwe locatie. Dan lijkt het mij een 
goede zaak om de bouwval van 
voorheen ‘Schotten Meubelen’ te 
slopen, opknappen voor jongeren of 
plaatsmaken voor een echt Kerkplein 
met terrassen en mooi zicht op de 
monumentale Dorpskerk. Verder 
wens ik veel nieuw- of ombouw van 
woningen voor starters, die we in de 
toekomst nodig zullen hebben in ons 
dorp. Dus niet lullen, maar doen!’’, 
besluit Hein Poel.

Castricum - We kennen allemaal het liedje ‘Sinterklaas, wie kent hem niet’, 
dat bij de 64-jarige Hein Poel een dubbele betekenis heeft. Zo zijn er 
waarschijnlijk nog meer liedjes die je op Hein Poel van toepassing kunt 
laten zijn, zoals ‘Hij was maar een clown’, of ‘Boer wat zeg je van mijn 
kippen’ en ‘Er zat een aapje op een stokje’. Allemaal creaties waar Hein 
zich verkleed in thuis voelt; als het maar verkleden en gek doen is. Gere-
geld zet hij met deze en andere creaties Castricum op z’n kop. Zo is hij 
een geregeld gevraagde gast op de weekmarkt, tijdens Sinterklaas- en 
Kersttijd, maar ook als ‘vakantieman’ in het toeristenseizoen.

Wie is nu eigenlijk Hein Poel…?

Hein Poel aan het begin van zijn 
enerverende loopbaan. 
Foto: aangeleverd

Hein Poel nog steeds vrolijk heden ten dage, Foto: Aart Tóth

Castricum - Vrouwen die niet goed 
kunnen zwemmen, niet durven of 
het nooit hebben geleerd kunnen 
zich aanmelden voor een apart 
lesuur in De Witte Brug. Daarvoor zijn 
minimaal twintig deelnemers nodig.
Het initiatief komt van Zahra en 
Maria, allebei geboren in Afghani-
stan. ,,In Nederland is zoveel water. 
We wonen hier nu twintig jaar en 
mijn kinderen kunnen al lang 
zwemmen. Ik wil het ook graag leren. 
Ik heb last van mijn gewrichten en de 
dokters zeggen dat zwemmen eigen-

lijk het beste is. Het zou zo �jn zijn als 
dat hier in Castricum kan.’’
Zahra en Maria hebben al elf 
vrouwen gevonden die willen 
meedoen, maar er zijn minstens 
twintig deelnemers nodig voor een 
aparte les. Directeur Herman Rijsdijk 
(De Witte Brug) vindt het een mooi 
initiatief: ,,Bewegen is voor iedereen 
belangrijk. Het is gezond en goed 
voor je houding.’’

Meedoen? Bel voor meer informatie 
naar Marina: 06 87775264.

Zahra en Maria organiseren 
zwemles voor vrouwen

Castricum - È stata una settimana 
meravigliosa; het was een geweldige 
week, hoorde je alom aan het einde 
van de studie- en cultuurreis in 
Venetië. Drieëntwintig cursisten van 
La dolce lingua, taalschool Italiaans 
in Castricum, volgden daar afgelopen 
week iedere ochtend Italiaanse les 
op hun eigen niveau bij het Istituto 
Venezia. ’s Middags gingen ze mee 
op wandelexcursies met een gids, 
een �etstocht over het Lido of 
volgden een Italiaanse kookles waar 
ze typisch Venetiaanse gerechten 
leerden maken. Op hun ‘vrije’ 
middagen bezochten ze de eilandjes 
Murano, Burano en Torcello, 

beklommen de scala Contarini del 
Bovolo of struinden op eigen gele-
genheid door andere sestieri van de 
stad. Het heerlijke weer maakte het 
verblijf nog feestelijker. De week 
begon en eindigde met een geza-
menlijk diner in twee Venetiaanse 
osterie. Met hoofden en harten vol 
Italiaans en indrukken van Venetië 
keerden de meeste studenti in het 
weekend weer naar huis of reisden 
door zodat ze hun bijgeleerde Itali-
aans verder in praktijk konden 
brengen. Van 9 tot 15 oktober orga-
niseert La dolce lingua opnieuw een 
reis voor de cursisten naar Alghero in 
Sardinië.

Cursisten La dolce lingua 
volgen Italiaanse les in Venetië

De cursisten op de trap van de taalschool met hun certi�cato van de Italiaanse les. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Twee mannen hielden 
zich vorige week dinsdag rond 23.15 
uur verdacht op ter hoogte van het 
Madeliefpad. Het viel een oogge-
tuige op dat de mannen bij verschil-
lende geparkeerde auto’s naar 
binnen keken. Men heeft nog in de 
omgeving gezocht naar de mannen, 
maar zij werden niet meer aange-
tro�en. Beide mannen hadden een 
Marokkaans uiterlijk, één van hen 
had een baardje en kort dun haar. 
De mannen zijn allebei naar schat-
ting tussen 1,70 en 1,80 meter lang 
en droegen ieder een langere jas, die 
tot over de billen valt. De politie 
komt graag in contact met deze 

mannen.
Enkele uren later werd – eveneens 
aan het Madeliefpad – ingebroken in 
een woning. Iets vóór vier uur die 
nacht werd een bewoner wakker 
omdat iemand zijn slaapkamerdeur 
opende. Vervolgens scheen de 
indringer met een zaklamp in zijn 
gezicht. De bewoner riep iets en 
daarop verliet de indringer hals over 
kop de woning. De politie zette de 
omgeving af en heeft met een 
hondengeleider naar de dader(s) 
gezocht, maar geen spoor gevonden. 
Mogelijk is men de woning binnen-
gekomen door het forceren van de 
achterdeur.

Verdachte situatie bij auto’s en 
woninginbraak aan Madeliefpad
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Castricum - De medewerkers van 
woonzorgcentrum De Santmark 
kijken terug op een zeer geslaagde 
Dag van de Zorg. 

Donderdag opende burgemeester 
Toon Mans de dag o�cieel met een 
toespraak, waarin hij de grote inzet 
van de medewerkers prees. Daarna 
gingen diverse activiteiten van start. 
Medewerkers konden zich laten 
masseren en deelnemen aan work-

shops. Ook stond een uitgebreide 
lunch voor ze klaar. Een draaiorgel 
zorgde voor vrolijke klanken. In de 
tuin van het woonzorgcentrum 
deelden leerlingen van het Clusius 
College en medewerkers van de Tuin 
van Kapitein Rommel plantjes uit. Er 
stond een springkussen en kinderen 
uit de buurt konden terecht bij de 
suikerspin- en popcornkraam. Al met 
al een fantastische dag om nog lang 
van na te genieten.

Zeer geslaagde Dag van de Zorg 
in zorgcentrum De Santmark

Een draaiorgel zorgde donderdag voor een vrolijke muzikale omlijsting. 
Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Nooit eerder had Melanie een boek 
geschreven. Ze groeide op in Akers-
loot en volgde verschillende studies, 
waarna ze verschillende werkzaam-
heden verrichtte. Van dierenartsas-
sistente tot medewerkster bij een 
uitgeverij, een reeks betrekkingen 
passeerde de revue maar nergens 
bleef ze langer dan anderhalf jaar. 
,,We zijn het grootste deel van onze 
tijd bezig met iets doen wat we 
eigenlijk niet zo leuk vinden, in ruil 
voor geld. Ik deed daar wel mee, 
omdat ik geen andere oplossing 
zag’’, verklaart ze. In 2014 werd 
Melanie moeder van zoon Jurre, drie 
jaar later werd dochter Annemarijn 
geboren. Ze besloot zich volledig op 
het moederschap te gaan richten, 
terwijl haar partner zorgde voor het 
inkomen. Intussen voltrok zich in 
haar hoofd een bijzonder proces, dat 
ertoe leidde dat Melanie begon te 
schrijven. ,,Er zat een verhaal in mijn 
hoofd en dat moest eruit. Ik hoorde 
echt stemmen in mijn hoofd. Hele 
dialogen voltrokken zich, ik werd er 
knettergek van. Ik dacht echt even 
dat ik waanzinnig werd. Maar toen 
ontdekte ik iets: als ik opschreef wat 
die stemmen vertelden, hield het op. 
Ik begon te schrijven en als ik de 
tekst drie uur later teruglas, kon ik 
me niet meer herinneren dat ik dat 
geschreven had.’’

Wappies
De polarisatie in de maatschappij 
lijkt steeds grotere vormen aan te 
nemen. Dit gegeven vormde voor 
Melanie een belangrijk thema om in 
haar boek te behandelen. ,,Mensen 

nemen voortdurend dingen van 
elkaar aan zonder ze zelf te onder-
zoeken. Ik geloof dat we in de kern 
allemaal gelijk zijn, maar dat we 
verschillen in de overtuigingen die 
we voor waar hebben aangenomen. 
De laatste jaren hoor je steeds vaker 
de term wappies voorbijkomen. 
Deze wappies zien weliswaar een 
groot deel van de werkelijkheid, 
maar er is ook een probleem. Ze 
hebben zich een werkelijkheid 
aangemeten die zo kwaadaardig is, 
dat die de macht over ze heeft 
gekregen. Het gaat allemaal om 
bewustwording. Je hebt die bewust-
wording nodig om uit je hokje te 
stappen, maar bij de wappies is dat 
proces te ver doorgeschoten. Mijn 
boodschap met dit boek is om de 
gulden middenweg te volgen.’’

Joegoslavië
Hoofdpersoon in het boek is Rafaël, 
een gitarist uit Los Angeles die we 
volgen in verschillende cruciale fases 
van zijn leven. Afwisselend springt 
het boek van de roerige jaren 60 
naar de periode rond 2008 en terug. 
Een deel van het verhaal speelt zich 
af in het door oorlog verscheurde 
voormalig Joegoslavië. Om dit deel 
van het verhaal goed neer te kunnen 
zetten, interviewde Melanie vooraf 
veel mensen uit die streek. Maar 
waarom speci�ek Joegoslavië? ,,Dat 
weet ik niet precies. Als ik Kroatië 
binnenrijd, dan voelt het voor mij als 
thuiskomen. Misschien is dat ook 
letterlijk wel zo, want mijn moeder 
heeft zich ooit laten ontvallen dat ik 
daar ben ontstaan.’’ Zelf geloofde 
Melanie er nooit in dat de inwoners 
van de Joegoslavische deelstaten er 

in de jaren 90 zelf bewust voor 
kozen om elkaar te willen afslachten. 
,,Er is een mechanisme in werking 
getreden dat mensen tegen elkaar 
opzet. De mensen in Kroatië zagen 
beelden op televisie van overleden 
mensen op straat en kregen te 
horen dat de Serviërs dat hadden 
gedaan. In Servië zagen ze precies 
dezelfde beelden, maar hoorden ze 
dat de Kroaten het hadden gedaan.’’

Mysterie
Veel mensen zijn op zoek naar 
verklaringen voor dingen en hebben 
behoefte aan bevestiging van hun 
gelijk. Een citaat uit het boek: ,,Door 
altijd maar vast te houden aan wat je 
kent, aan wat je kunt bewijzen, 
beperk je je werkelijkheid en jezelf.’’ 
Melanie: ,,Zie het maar als een uitno-
diging om het mysterie toe te laten 
in je leven, het veld van de onbe-
perkte mogelijkheden. Nog een 
citaat: ,,Waar geld de overhand 
heeft, is liefde vaak ver te zoeken.’’ 
Melanie lacht: ,,Toen ik dat 
opschreef, zat ik nog veilig in mijn 
huis in Limmen, met een Audi voor 
de deur.’’ Uiteindelijk bracht het 
schrijven van het boek haar letterlijk 
in een nieuwe levensfase. ,,Door te 
schrijven werd ik weer de persoon 
die ik vroeger was. Ik was weliswaar 
succesvol binnen het systeem, maar 
ik werd er niet blij van. Ik koos 
ervoor om het schrijven voorrang te 
geven op alles.’’ Die persoonlijk 
ontwikkeling luidde ook het einde in 
van de relatie met haar partner. In 
goede harmonie gingen de twee uit 
elkaar en sindsdien woont Melanie 
in Bakkum.

Werkelijkheid
Door het schrijven besefte ze: ,,Onze 
diepste verlangens zijn vaak niet 
helder voor ons, omdat ze worden 
overschaduwd door maatschappe-
lijk wenselijk gedrag. En we zijn 
voortdurend bezig om elkaar te 
beïnvloeden door onze eigen werke-
lijkheid te willen bewijzen. Maar dan 
laat je geen ruimte over voor de 
werkelijkheid van een ander. En die 
werkelijkheid zou voor jou misschien 
juist beter kunnen zijn.’’ Met muziek 
als metafoor voor het leven zelf 
vertelt Melanie in ‘De Illusie-Indus-
trie’ een meeslepend verhaal, 
waarmee ze tegelijk de lezers laat 
nadenken over de manier waarop ze 
in het leven staan. ,,Pas als je uit de 
ratrace stapt die we gecreëerd 
hebben in onze maatschappij, ga je 
de echte mogelijkheden zien. Dan 
ben je in staat om de chaos van het 
onbekende te ordenen. Met waarde-
volle inzichten en onvoorwaardelijke 
liefde als resultaat.’’

Het boek ‘De Illusie-Industrie’ 
wordt zondag 22 mei om 16.00 uur 
in Bakkum o�cieel gepresenteerd. 
Wie erbij wil zijn, kan zich via info@
illusie-industrie.nl aanmelden en 
krijgt dan de locatie en andere 
details toegestuurd. 
Het boek is in Castricum verkrijg-
baar bij Legends of Music (Burge-
meester Mooijstraat 29a), Kantoor-
boekhandel Laan (Burgemeester 
Mooijstraat 19), The Read Shop 
(Geesterduin 45) en Primera (Gees-
terduin 10). Online kan het boek via 
www.illusie-industrie.nl worden 
besteld.

Bakkum - Overal ter wereld lijken mensen lijnrecht tegenover elkaar te 
staan. Complottheorieën, oorlogsscenario’s en machtsmisbruik zorgen 
ervoor dat de mensheid verdeelder lijkt te zijn dan ooit. Maar zijn we 
werkelijk zo verdeeld? Of brandt de allesoverheersende liefdesvlam nog 
altijd in ieder van ons en hoeven we ons slechts wat meer open te stellen? 
Melanie Mehrer (1985) besloot een roman te schrijven met deze thema’s 
als basis. Haar boek ‘De Illusie-Industrie’ werd een boeiend en herken-
baar verhaal over waarheid en perceptie, over belangen en 
bewustwording.

Debuutroman Melanie Mehrer 
over verlaten gebaande paden

Melanie Mehrer. Foto: Bos Media Services

Castricum - Storm Vos (9 jaar) won 
de Boomhutprijsvraag bij kantoor-
boekhandel Laan. De goede oplos-
sing was ‘Kamperen’ en Storm mocht 
één boek uit de serie kiezen als prijs. 
Het werd het boek dat hij na deel 9 
ging lezen: De waanzinnige boomhut 
van 130 verdiepingen. Behalve voor 
de andere liefhebbers van deze 

Boomhutserie is er ook goed nieuws 
voor de verzamelaars en verkopers: 
kantoorboekhandel Laan is ook 
dealer geworden van Pokémon-
plaatjes. Ter introductie krijgt iedere 
Pokémonkoper een gratis 
Pokémon-mini-collectors-album. Het 
is ter grootte van A5 en betreft de 
Sword & Shield-serie.

Boomhutten en Pokémon bij Laan
Storm heeft inmiddels zijn gewonnen prijs in ontvangst genomen. Foto: aangeleverd
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AGENDA
VRIJDAG 20 MEI

G-disco met DJ’s Mervin en Dylan 
van 20.00 tot 22.00 uur bij Welzijn 
Castricum aan de Dorpsstraat 30 
in Castricum. Entreeprijs 4 euro 
inclusief twee consumptiemunten. 
Info op Facebook (gdisco.disco-
very.77) en Instagram (gdiscodis-
covery). Foto: aangeleverd

ZATERDAG 21 MEI

Workshop haken door werkgroep 
Creatief AAS van 10.30 tot 12.00 
uur in de foyer van cultureel 
centrum Geesterhage aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Deelname kost 5 euro inclusief 
ko�e/thee. Info via e-mail crea-
tiefaas@gmail.com of bel: 06 
53470601. Foto: aangeleverd

Kunstroute Akersloot van 11.00 tot 
17.00 uur op twaalf locaties. 
Routekaart bij alle deelnemers 
verkrijgbaar en af te halen bij 
Lydweg 13 in Akersloot.

Extra openstelling Gemaal 1879 
van 11.00 tot 17.00 uur aan de 
Fielkerweg 4 (Klein Dorregeest) in 
verband met kunstroute door 
Akersloot. In het gemaal expo-
seert momenteel Gemma Distel-
brink. Info op www.gemaal1879.
nl.

Kennismaken met elektrische 
deelauto’s om 13.00 uur op het 
Raadhuisplein in Castricum. 
Aanmelden voor een proefrit via 
https://bit.ly/322FdFP en info via 
www.onzeauto.com/castricum.

Lezing ‘De onderwereld van de 
tuin’ om 14.00 uur (inloop vanaf 
13.30 uur) door Romke van der 
Kaa bij Groei & Bloei in de Ter 
Coulsterkerk aan de Holleweg 111 
in Heiloo. Entreeprijs 3,50 euro 
(gratis voor leden). Info op https://
midden-kennemerland.groei.nl/
home.

Alternatief jaren 80 dansfeest met 
Two Imaginary DJ’s uit Castricum 
om 20.00 uur in Buk Buk aan de 
Pastoor van Muijenweg 12 in 
Heiloo. Kaarten via www.ticket-
kantoor.nl/shop/trefpuntheiloo en 
aan de deur op de avond zelf à 
5,50 euro. Geen pinbetaling 

mogelijk aan de deur. Foto: Aleid 
Bos

ZONDAG 22 MEI

Open dag van 10.00 tot 16.00 uur 
bij Oer�t Castricum aan De 
Bloemen 69 in Castricum. 
Bewegen, ontspanning en verbin-
ding staan centraal. Diverse work-
shops, zoals kickboksen, yoga en 
ijsbaden. Info via www.oer�tcas-
tricum.nl. Foto: aangeleverd

Kunstroute Akersloot, zie 21 mei.

Extra openstelling Gemaal 1879, 
zie 21 mei.

Unieke wandeling met gids door 
de oernatuur tussen Limmen en 
Akersloot om 10.00 uur. Reser-
veren via www.gaatumee.nl is 
verplicht. Tip: trek laarzen of 
stevige schoenen aan voor deel-
name. Foto: Jan de Rooij

Lentefair van 11.00 tot 15.00 uur in 
de Vrijeschool Castricum aan de 
Dr. van Nieveltweg 20 in 
Castricum. Tevens kinderactivi-
teiten, belevenissenveiling, loterij 
en restaurant. Info via lentefair@
vrijeschoolcastricum.nl.

Tweede Zondagsmarkt in 
Castricum van 11.00 tot 17.00 uur 
met meer dan honderd deelne-
mers in de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat. Tevens oldti-
mershow in de Torenstraat.

Voorjaarsconcert ‘Three in One’ 
om 14.00 uur (inloop 13.30 uur) in 
de NH-kerk aan de Castricum-
merweg 6 in Uitgeest met 
mannenkoor JustMen uit Limmen, 
familie-ensemble The Bent uit 
Akersloot en gitaarduo Miller & 
Magpie uit Akersloot. Entreeprijs 5 
euro inclusief een kop ko�e in de 
pauze en een drankje na a�oop.

Optreden Terra Gipsy om 15.00 
uur in restaurant De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum met muziek in de traditie 
van Django Reinhardt. Gratis 
toegang. Info via www.deoude-
keuken.net. Foto: aangeleverd

Muziekvoorstelling ‘Rozen uit het 
hof van Eden’ door violiste 
Monique Lansdorp, Jiddische 
zangeres Rolinha Kross en Arabi-

sche luitvirtuoos Aytham Sa�a om 
15.00 uur in Theater Koningsduyn 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Info en kaarten via 
https://geesterhage.nl/
theater-koningsduyn/.

Optreden koor Connection om 
15.00 uur en 20.00 uur in de 
protestantse kerk aan de Zuidker-
kenlaan 25 in Limmen. Kaarten à 
10 euro via kaartverkoopconnec-
tion@gmail.com en via telefoon-
nummer 06 11538567. Aan de zaal 
indien nog beschikbaar. Pinbeta-
ling mogelijk.

Presentatie debuutroman ‘De 
Illusie-Industrie’ van Melanie 
Mehrer om 16.00 uur in Bakkum. 
Details ontvangen bezoekers na 
aanmelding via info@
illusie-industrie.nl.

De Bolle Jan Show om 16.00 uur 
bij grand café Balu Daan de 0orps-
straat 35a in Castricum. Optredens 
van Pascal Redeker, Ray Benjamin 
en DJ Barry Brands.

DINSDAG 24 MEI
Castricum kookt werelds om 18.30 
uur (inloop vanaf 18.00 uur) bij 
Welzijn Castricum aan de Dorps-
straat 30 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro, aanmelden uiterlijk 
vrijdag via info@welzijncastricum.
nl onder vermelding Castricum 
Kookt!.

EXPOSITIES
Jeannette Coppens uit Limmen 
exposeert de hele maand mei 
nieuw werk in het Jan Boon 
Museum aan de Rechtestraat 146 
in De Rijp. Haar schilderijen (acryl-
verf ) zijn abstract met herkenbare 
elementen. De openingstijden zijn 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur.

De 47e editie van Limmen Artis-
tiek & 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 Dussel-
dorperweg 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 Akersloot. Te zien zijn onder 
meer vogelportretten en objecten 
als elfenbankjes. Elke zondag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur 
geopend. Toegangsprijs gemaal: 1 
euro (geen pinbetaling mogelijk).

Minou Spits exposeert tot en met 
30 mei kleurrijke en sfeervolle 
foto’s in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117. 
Dagelijks te bekijken van 09.00 tot 
17.00 uur. Kijk op www.deoude-
keuken.net voor uitgebreide 
informatie.

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).

Door Ans Pelzer

Het agrarische karakter wordt heel 
goed zichtbaar aan de Breedeweg. 
Vanuit de Breedeweg rechts of linksaf 
en er valt veel te beleven ook zonder 
alle verzamelde kennis. De heggen-
structuur is in de Oosterbuurt het 
mooist bewaard gebleven en dus 
zichtbaar. Deze heggen moesten 
voorheen de gewassen op de akkers 
beschermen en de harde wind tegen 
houden.

Langs de Breedeweg zijn veel stolp-
boerderijen te zien en wandel of �ets 
even door naar boerderij Cronenburg 
aan de Heemstedeweg. Deze boer-
derij en het gebied er omheen is 
provinciaal en archeologisch monu-
ment. De provincie wil de archeologi-
sche waarde zoveel mogelijk intact 
houden en er mag in het gebied niet 
worden geëgaliseerd, geploegd of de 
waterstand verlagen. Intact houden 
betekent ook dat er geen opgra-
vingen zullen plaats vinden.

Wandelen door de Oosterbuurt
Als geïnteresseerde leek vallen me de 
talloze mussen op. Ringmussen, zo 
leer ik van de Vogelwerkgroep. De 
ringmus is een van de vele soorten 
vogels die bedreigd wordt. De 
Oosterbuurt heeft de meeste vogel-
soorten van Castricum. De Stichting 
Hoogeweide kocht grond aan om de 
weidevogels te beschermen. Om de 
vossen en de katten uit het gebied te 
houden is er een vossenraster aange-
bracht van elf kilometer lang. De 
weidevogels zijn terug op het niveau 
van veertig jaar geleden, maar het 
zijn er nog niet zo veel als honderd 
jaar terug.

‘Gebied beschermen’
Het initiatief voor de �ets- en vertel-
tocht ligt in handen van Stichting 
Oer-IJ, Oud Castricum, de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland, Land-
schap Noord Holland, Stichting 
Hooge Weide en verschillende parti-
culieren. Deze clubs hebben verschil-
lende doelstellingen, maar één 
gemeenschappelijk ideaal: het in 
stand houden van het landschap van 
de Oosterbuurt. De clubs hebben 
zich verenigd in de groep ‘Zuidoost-

route: Nee!’ om te voorkomen dat er 
een weg door het gebied komt.

Belangrijke cultuurwaarden
Gerard Veldt is agrariër en melkvee-
houder en sinds jaar en dag 
betrokken bij de natuurontwikkeling 
van de Oosterbuurt. Hij is tevens lid 
van de agendacommissie overleg 
buitengebied Castricum en geeft 
excursies. Ook hij maakt zich hard 
voor behoud van het gebied. De 
Zuidoostroute zou dwars over zijn 
grond gaan. ,,In de jaren negentig 
hebben we die grond door een 
grootschalige ruilverkaveling 
gekregen en dan komt er nu een plan 
om dwars door de grond rondom 
mijn bedrijf te gaat.’’ Gerard wil huis, 
haard en bedrijf veiligstellen maar 
natuur en cultuurwaarden van het 
gebied zijn net zo belangrijk. ,,De 
belangen van ons als agrariërs en de 
natuurbeschermers lopen parallel. 
Dat is niet altijd zo, hoor. Soms staan 
we ook lijnrecht tegenover elkaar.’’

Unieke plek
,,In de loop der jaren heb ik veel 
kennis gekregen over het buitenge-
bied en daardoor ben ik steeds meer 
overtuigd ben geraakt van de waarde 
van het gebied. Mede daarom ben ik 
gids voor het Oer-IJ geworden. Ik ben 
betrokken en gemotiveerd, maar ik 
wil hier wel mijn brood kunnen 
verdienen.” Op zijn grond vonden de 
kleindochters onlangs nog een 
musketkogel en potscherven uit de 
tijd van Hilde. ,,Opnieuw ben ik dan 
geraakt door de uniekheid van het 
gebied. En als ik op de trekker zit en 
ik zie een kuikentje lopen dan stap ik 
af om het beestje opzij te zetten.’’

Geen politieke steun
Bij politieke partijen bleek in maart 
nauwelijks steun voor de Zuidooste-
lijke randweg. Toch is het volgens een 
van de initiatiefnemers, Hans Maarten 
Parigger, zaak om op je hoede te 
blijven totdat het plan de�nitief van 
de baan is. In het coalitieakkoord dat 
vorige week verscheen staat daar-
over: ‘Oplossingen als randwegen 
maken niet langer deel uit van de 
oplossing voor de afwikkeling van 
het verkeer rondom de 
stationsomgeving’.

Castricum - In het begin van de twintigste eeuw bestond Castricum nog 
uit enkele schaars-bebouwde buurtschappen. Vooral de Oosterbuurt is 
nu nog als buurtschap te herkennen. De bijzonderheden van dit gebied 
laten zich niet in een paar zinnen vangen. Op een mooie zondag eerder 
dit jaar sluit ondergetekende aan bij een �ets- en verteltocht door de 
Oosterbuurt.

Fiets- en verteltocht: zó mooi 
is de Oosterbuurt in Castricum

Gerard Veldt voor een geul. Die geul is een restant van het Oer-IJ genaamd de 
‘Schuitenkamp’. Die geul loopt door zijn grond. Foto: Ans Pelzer
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12.
kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14. boomsoort; 15. Japans
bordspel; 17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwars-
mast; 22. jonge tak of loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand;
28. schilderslinnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig;
32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht;
37. bewegingsorgaan van een vis; 38. makkelijk te begrijpen;
41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenver-
blijf; 46. deel van fiets; 47. verslavend middel; 48. het laten zien;
49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52.
pleister (stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet;
58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62. vrouwelijk zoogdier;
64. ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. café-
buffet; 68. gymnasium (afk.); 70. militaire positie; 72. naald-
boom; 73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland;
78. gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.);
82. waadvogel; 83. circusartiest; 84. insect; 86. halletje voor een
voordeur; 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3.
muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoeve; 6. ceintuur; 7.
meetkundig figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olie-
lamp; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. hard gesteente; 16.
windrichting (afk.); 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet
geschaafd; 23. sportploeg; 25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27.
houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond
(fit); 34. hoofddeksel; 36. werkplaats of werkvertrek; 37. bezit
van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. fris-
drank; 43. verdieping; 45. vrouw van Jacob; 46. pan voor roer-
bakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rot-
terdam; 55. gehoororganen; 56. land in Zuid-Amerika; 57.
hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. huivering-
wekkend; 62. voornaam Obama; 63. dameskousen; 66. koeien-
maag; 67. gong; 69. harde klap; 71. hoogste punt van een huis;
73. zomermaand; 74. familielid; 75. korte nota of mededeling;
78. wilde haver; 80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.);
85. bekende Nederlandse motorrace.

Puzzel mee en maak kans op kaartjes voor een kappersbehandeling van wassen-knippen-fohnen t.w.v. €34,00    
bij Paola’s Kapsalon! Mail de oplossing voor maandag 23 mei naar puzzel@castricummer.nl

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

Paola’s
kapsalon

Win een kappersbehandeling 
voor wassen-knippen-fohnen 

t.w.v. €34,00 bij:
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Voor de tweede voorwaarde was 
Vitesse afhankelijk van de uitslag bij 
HSV-VIOS, de enige twee concurrenten 
voor de titel. Bij het laatste �uitsignaal 
was de stand daar nog 1-1 en daar had 
iedereen ook wel vrede mee. Maar 
waar normaliter VIOS regelmatig in de 
slotfase scoort, was het nu HSV dat de 
winst opeiste door twee keer te scoren 
in blessuretijd. En ook dát was voor 
Vitesse een prima uitslag, want VIOS 
was tot dat moment met eenzelfde 
aantal verliespunten als Vitesse op 
papier de grootste concurrent. Door 
deze uitslagen heeft Vitesse het nu 
weer in eigen hand, maar volgende 

week staat een cruciaal duel op het 
programma als de ploeg op bezoek 
moet bij VIOS in Warmenhuizen.

Ondanks alle festiviteiten van de afge-
lopen week was er vanaf het begin een 
agressiever Vitesse op het veld ten 
opzichte van vele eerdere duels. Al in 
de 2e minuut had de voorsprong 
gepakt kunnen worden, maar in de 5e 
minuut was het alsnog raak. Luuk ten 
Broek werd in de diepte aangespeeld, 
was sneller dan de laatste man van 
Enkhuizen en scoorde beheerst in de 
verre hoek: 1-0. Niet veel later was 
weer een mooie actie van hem te zien, 

maar de kans die hijzelf creëerde, 
leverde helaas geen tweede goal op. 
Geleidelijk aan liet het fysiek sterke 
Enkhuizen zich aanvallend ook niet 
onbetuigd, hetgeen ook leidde tot 
enkele kleine mogelijkheden. Bijna 
waren ze succesvol in de 24e minuut 
toen een vrije trap van zo’n meter of 25 
dwars door de muur ging. Keeper Tom 
Laan wist in een re�ex met zijn voet de 
bal te stoppen en in de rebound werd 
de bal vervolgens hoog overge-
schoten. Het tweede doelpunt waar 
Vitesse alsmaar op naar zoek was, viel 
vlak voor rust toen spits Nick van de 
Ven een prima voorzet van rechts feil-
loos in de verre hoek kopte: 2-0.
Na rust was de weerstand van 
Enkhuizen een stuk minder en was het 
wachten op meerdere goals, omdat 
het doelsaldo uiteindelijk ook nog wel 
eens beslissend kan gaan worden. 

Toch was er in de 48e minuut een 
uitval van de gasten te zien dwars 
door het midden. Omdat niemand 
ingreep, eindigde die aanval met een 
zwak schot op doel, dat tot verbazing 
van velen én van de totaal vaststaande 
Tom Laan rustig via de paal achter 
hobbelde. Nadat diverse kansen daar-
voor al gemist waren was het in de 63e 
minuut alsnog raak. Jort Kaandorp 
brak vanaf links door in het penaltyge-
bied en scoorde vrij voor de keeper 
beheerst zijn tiende seizoenstre�er. De 
mooiste tre�er viel in de 81e minuut. 
Joey van Esveld werd met paar verde-
digers in zijn rug midden in de cirkel 
van het strafschopgebied aange-
speeld, speelde zich vrij door 
behendig rechtsom te draaien en 
haalde direct verwoestend uit. Keeper 
Marco Smit stond erbij en keek er naar: 
4-0. De laatste kans was vlak voor tijd 

voor de linkerspits van Enkhuizen, 
maar zijn schot belandde in het zijnet. 
Daardoor bleef het bij 4-0, dezelfde 
eindstand die ook in West-Friesland op 
het scorebord stond.

Castricum - Na een super geslaagde feestweek in het kader van het 
100-jarig bestaan heeft het eerste team van Vitesse ook gedaan wat 
nodig was voor de ‘kers op de taart’: kampioen worden in het jubileum-
seizoen. Aan de eerste voorwaarde werd voldaan door net als in het 
uitduel weer met 4-0 te winnen van Enkhuizen.

Vitesse heeft kampioenschap in eigen hand na winst

Met de winst op Enkhuizen heeft 
Vitesse’22 het kampioenschap nog 
steeds binnen bereik.
Foto: aangeleverd
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Bij de jongens wist het team Paulusburcht net iets beter te scoren tijdens de beslissende penaltyronde. Foto: aangeleverd

Castricum - Door 360 enthousiaste 
kinderen van alle basisscholen in 
Castricum werd onlangs deelge-
nomen aan het schoolvoetbaltoer-
nooi. Dit toernooi werd gespeeld op 
de velden van FC Castricum. In een 
zinderende �nale tussen de jongens 
van Helmgras 4 en Paulusburcht 2 is 
uiteindelijk na een spannende penal-
tyreeks Paulusburcht 2 als sterkste uit 
de bus gekomen. Dit team mag zich 

de schoolvoetbalkampioenen van 
Castricum noemen!

Bij de meisjes was het één groene 
zone aan Helmgras-meiden, aange-
zien de strijd in de �nale tussen 
Helmgras 3 en Helmgras 2 ging. De 
meisjes van Helmgras 3 wonnen met 
1-0 van hun schoolgenoten en zijn 
dus ook schoolvoetbalkampioen 
2022. Deze schoolvoetbalkampioen 

hebben op 13 mei de regio�nale 
tegen Heemskerk gespeeld. De spor-
tiviteitsprijs bij meisjes ging naar de 
Kustlijn en bij de jongens naar de 
Montessori. Het allermooiste span-
doek werd gemaakt door de meisjes 
van de Paulusburcht groep 7a en 7b. 
Burgemeester Toon Mans heeft het 
toernooi met een ferme aftrap 
geopend samen met de jongens van 
de Paulusburcht.

Paulusburcht en Helmgras winnen 
fina es s oo voetba toernoo

Het team Helmgras 3 won bij de meisjes de �nale van team Helmgras 2. Foto: aangeleverd

Team 130 Smit&Partners Keep on 
Running showt de sportieve prestatie 
van de Roparun met behulp van een 
hardloper op de loopband en twee 
�etsers op de crosstrainer. Op het 
binnenpodium bij Mull vertellen 
teamleden graag meer over de esta-
fetteloop voor het goede doel. In het 
Pinksterweekend, van 4 t/m 6 juni, 
komen zo’n 224 teams in actie om – 
dit jaar binnen Nederland – 530 kilo-
meter af te leggen. Hardlopend, wel te 

verstaan en binnen 48 uur.

21 en 22 mei
Zaterdag 21 mei tussen 13.00 en 16.00 
uur en zondag 22 mei (tijdens de 
zondagsmarkt) tussen 12.00 en 16.00 
uur is de Roparun-simulatie te zien bij 
Mull binnen. Men maakt er een 
gezellig evenement van met de 
aanwezigheid van de grappige 
Roparun-vogel, informatie op 
tv-schermen en lotenverkoop. 

Dagen toevoegen
Het motto van de Roparun is: ‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar vaak 
geen dagen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven’. In 
december 2021 overleed teamlid 
Peter zelf aan kanker, voor team Keep 
on Running krijgt deze editie daar-
door een extra lading. 
Het geld dat het team ophaalt, kent 
het bestuur Palliatieve Zorg toe aan 
instellingen, goede doelen of 
projecten voor mensen met kanker. 
Via https://roparun.nl/nl/teams/alle-
teams/#/teams/130 kan men doneren. 
Volg team 130 Smit&Partners Keep on 
Running via Facebook en Instagram: @
keeponrunning130. (Tekst: Marije 
Smit)

Voor roef e van o arun
Castricum - Op 21 en 22 mei komt het Roparun-team Keep on Running al 
in actie in Castricum. De hardlopers en �etsers simuleren op het podium 
bij Mull mens- en womenswear op een hardloopband en Tacx trainer de 
Roparun. In hun herkenbare oranje sponsorshirts vragen zij zo aandacht 
voor het goede doel (mensen met kanker), voor hun team, voor de 
bekendheid van de Roparun én hopen zij donaties te ontvangen.

Deelnemers van team Keep on Running tijdens een training in Castricum. 
Foto: aangeleverd

Door Willem Koot

Kort na de rust had de scheidsrechter 
de bal op de stip kunnen leggen. 
Peemen werd door twee man 
gevloerd. Vlak daarna een mooie 
kans voor Jacco, die hem over 
schoot. Ook Björn Valkering liet een 
pegel los die de uitstekende keeper 
pareerde. Wellicht een cliché in het 
voetbal; als je zelf niet scoort, dan 
doet de tegenstander het wel. Zo 
ook in de 93e minuut. Iedereen was 
tevreden met een gelijkspel, maar uit 
een aanval van SVA, waarbij de 
grensrechter de vlag omhoog had, 
scoorde de spits de winnende 1-0. De 
scheidsrechter nam niet de moeite 
om met zijn assistent van gedachten 
te wisselen en keurde de tre�er 
goed.

Dan moest het zondag maar 
gebeuren om tenminste één punt 
van Saenden te komen. Dat moest 
dan gebeuren met vier andere 
spelers dan donderdag; allen gebles-
seerd. Al na elf seconden gaf scheids-
rechter Overtoom een penalty. 

Doelman Jesse Glorie behoedde 
Limmen voor een achterstand. Naar-
mate de wedstrijd vorderde was 
duidelijk te zien dat er twee gelijk-
waardige teams tegenover elkaar 
stonden met over en weer aardige 
kansen. Ruststand: 0-0. Maar in de 
64ste minuut was het wel raak. Sem 
Winter rondde beheerst af. Vier 
minuten later kwam de snelle Jacco 
de Jong alleen op de keeper af. Zijn 
snoeiharde schot belandde op de 
paal.

In de 80ste minuut wederom een 
penalty voor Saenden na een onge-
lukkige handsbal. Deze keer was het 
wel raak; 1-1. Ook Mike Schouten 
kreeg een mogelijkheid net buiten 
de 16. Zijn schot werd schitterend 
over gestompt door de keeper. 
Beiden hadden niks aan een gelijk-
spel, dus vol op de aanval. De span-
ning was te snijden. Het bleef gelijk, 
wat voor beiden elftallen zuur was 
daar concurent Hercules won van 
Meervogels. 
Nog drie wedstrijden te gaan. We 
zullen zien.

S e te ee  voor 
voetba veren g ng en
Limmen - Tot aan de 45ste minuut domineerde Limmen donderdag de 
wedstrijd tegen SVA. De tegenstander kreeg geen enkele kans tegen de 
hechte defensie van Limmen. Vlak voor rust een mooie omhaal van Sem 
Winter die op de lat belandde. Ruststand derhalve 0-0.

Wegens blessures moesten Bram Bongers, Nika Mietinen, Kalu van der Steen, Jos 
Hollenberg en Lasse Karels de wedstrijd zondag vanaf de zijlijn volgen. 
Foto: Harm Bongers

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl
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Akersloot - Teken- en schilderclub 
HUIB (Het Unieke Is Bepalend) doet 
mee aan de Kunstroute Akersloot op 
zaterdag 21 en zondag 22 mei van 
11.00 tot 17.00 uur. HUIB is ruim 
veertig jaar een club van enthousi-
aste kunstenaars, momenteel onder 
leiding van docent Daniël Haans. De 
leden werken op maandagavond en 
donderdagmiddag in het lokaal bij 
De Lelie aan de Rembrandtsingel 3. 
Om er voor te zorgen dat HUIB 
ondanks het dalende ledental door 
kan blijven gaan, heeft de club 
contact gezocht met de vereniging 
voor beeldende vormgeving 
Perspectief uit Bakkum. Dit heeft 
geresulteerd in het genereuze 
aanbod om aan te sluiten bij 
Perspectief als ateliergroep tekenen 
en schilderen onder leiding van 
Daniël op maandagavond in Akers-
loot. Deze verandering gaat o�cieel 

in op 1 september 2022. Daarnaast 
zijn alle (nieuwe) leden van HUIB/
Perspectief welkom om gebruik te 
maken van alle faciliteiten van 
Perspectief. Op de locatie in Bakkum 
zijn dagelijks ateliergroepen actief 
onder begeleiding van een docent 
op gebieden van tekenen, schilderen, 
keramiek maken, bewerken van glas 
en nog veel meer. Ook worden er 
exposities en (zomer)workshops 
georganiseerd. Heel interessant voor 
aspirant-leden is dat er beginnerscur-
sussen tekenen en schilderen 
gegeven worden die ook toeganke-
lijk zijn voor gevorderden. Informatie 
over Perspectief is op www.perspec-
tiefcastricum.nl en op Facebook te 
vinden. Bezoekers zijn komend 
weekend welkom bij HUIB aan de 
Rembrandtsingel 3, de kantine in De 
Lelie is open voor de verkoop van 
consumpties.

HUIB neemt deel aan 
Kunstroute Akersloot

Leden van HUIB aan het werk. Foto: Ab Zwerver

Castricum - Een spannende dag 
vorige week voor de leerlingen uit 
groep 7 van de basisscholen in 
Castricum. Donderdagochtend 
hebben 234 leerlingen een rondje 
ge�etst voor het praktisch verkeers-
examen. De afzwaaiende wethouder 
Ron de Haan gaf het startschot en 
moedigde de leerlingen aan. Drieën-
dertig van de veertig vrijwilligers 
zaten langs de route en letten goed 
op of de leerlingen zich aan de 
verkeersregels hielden. Ook de Fiet-
sersbond hielp mee. Het verkeers-
examen is belangrijk, maar zeker niet 
vanzelfsprekend. Ook het kunnen 
uitvoeren van een project als dit is 
afhankelijk van de inzet van vrijwil-
ligers. In Castricum is het in elk geval 
dit jaar weer gelukt!

Leerlingen groep 7 doen 
praktisch verkeersexamen

Het startpunt van het praktisch 
verkeersexamen. Foto: aangeleverd

Castricum - Opnieuw de mogelijk-
heid voor Castricummers om kennis 
te maken met het aanbod aan elek-
trische deelauto’s. Belangstellenden 
kunnen zich zaterdag op het Raad-
huisplein vanaf 13.00 uur laten infor-
meren over de spelregels van het 
autodelen en ook een proefrit 
maken.
Eind november 2021 nam de werk-
groep mobiliteit van CALorie het 
initiatief tot deelauto’s onder de 
naam Samen Slim Rijden Castricum. 
Dat leverde twee deelauto’s in 
Bakkum op. Vanwege het toege-
nomen gebruik is het aanbod met 
een derde deelauto uitgebreid. Die 
auto staat aan De Bloemen in 
Castricum. Met drie deelauto’s is een 
grotere beschikbaarheid voor 
bestaande en nieuwe gebruikers 
verzekerd en bij verder succes wil de 
werkgroep het aanbod steeds verder 
uitbouwen.
Door elektrisch te rijden en door 
auto’s te delen neemt de uitstoot van 
CO2 aanzienlijk af. Een deelauto 
vervangt vier tot acht auto’s, waar-
door er ook meer ruimte op straat 
komt. Bovendien is het gebruik van 
een deelauto in veel gevallen �nan-
cieel voordeliger dan het bezit van 
een eigen (tweede) auto. Ben je ook 
geïnteresseerd in een deelauto voor 
jouw eigen buurt, VVE of organisatie, 
of wil je een proefrit maken (18+ en 
rijbewijs)? kom dan langs op de 
proefrijmiddag. Meld je aan via 
https://bit.ly/322FdFP of kijk op 
www.onzeauto.com/castricum.

Maak op 21 mei 
kennis met de 
elektrische deelauto

Het team Whazzup?! Van clubMariz. Foto: aangeleverd

Castricum - Afgelopen weekend was 
eindelijk sinds twee jaar weer een 
Nederlands Kampioenschap Street-
dance van Dutch Dance Sports. 
Terwijl buiten de zon scheen werden 
binnen coole moves getoond. Twee 
dagen lang werd gedanst in stijlen 
als hiphop, popping, breakdance en 
hiphop battle, waardoor ook binnen 
de temperaturen hoog opliepen. 
Gelukkig hadden de dansers inmid-
dels hun conditie weer op orde, 
hetgeen tussen en vlak na de lock-
downs nog wel eens een probleem 
was.

In Waalwijk danste ook een team van 
clubMariz uit Castricum mee in de 
categorie Formations Adults. Het 
team, genaamd ‘Whazzup?!’ wordt 
getraind door Cheyenne, al jaren een 

docent bij clubMariz. Samen met 
haar team wist zij een geweldige 
vierde prijs te halen op dit prestigi-
euze kampioenschap. Dania Klaver 
en Romy van Well dansten ook bij de 
hiphop duo juniors en wisten daar in 
een sterk veld een dertiende plaats 
te behalen.
Tijd om stil te zitten hebben de 
dansers niet, want op 11 juni danst 
Whazzup?! samen met de kids-
selectie MissBHV op het UIT-Festival 
en 18 juni bij Kids in Concert (www.
kidsinconcert.nl), twee prachtige 
lokale evenementen. Het nieuwe 
dans- en sportseizoen van clubMariz 
begint eind augustus. Ook dan 
treden de selecties op bij het MultiS-
port Evenement op 28 augustus en 
bij het Castricums Smaakmakers 
Festival op 3 en 4 september.

Teams clubMariz presteren goed 
op Nederlands Kampioenschap

LEZERSPOST

Deze spotte ik dinsdag 10 mei ‘s avonds op het strand ter hoogte van de 
grote strandafgang.

Albert Kavsek

Zeehond

Castricum - Onder toeziend oog 
van relaties van Welzijn Castricum 
heeft wethouder Ron de Haan 
vrijdag het voor hen nieuwe pand 
van de organisatie o�cieel 
geopend. In zijn openingswoordje 
gaf de scheidend wethouder, die 
het gevoel had aan een 
afscheidstournee bezig te zijn, aan 
dat hij moest bekennen liever de 
opening van Dorpsstraat 30 als 
nieuw poppodium te hebben 
mogen doen. De samenwerking 
met de gemeente is volgens De 
Haan ‘cruciaal voor het laten 

welslagen van preventie, dus 
minder ellende en dus minder 
kosten in de jeugdzorg en het 
sociaal domein’.

Directeur Judith Schram gaf in haar 
speech aan dat welzijn eigenlijk 
voor veel mensen vanzelfsprekend 
is, maar wat nu als je ziek wordt, 
eenzaam bent, de taal niet spreekt, 
vervoer nodig hebt, vrijwilligers-
werk wilt doen, dan ben je blij dat er 
een stichting Welzijn is die je onder-
steunt bij het wel zijn in het leven. 
Sinds december zetelt de stichting 

in het hernieuwde gebouw aan de 
Dorpsstraat 30, voorheen onder 
andere bekend als café De Land-
bouw. Deze naam zal weer in ere 
hersteld worden dus ‘De Landbouw’ 
moet weer een begrip worden in 
Castricum, waar iedereen welkom is. 
In de gezellig ingerichte huiskamer 
is meer ruimte voor open inloop 
door inwoners. Op maandag, 
vrijdag (van 10.00 tot 14.00 uur) en 
vanaf de tweede zondag van de 
maand (van 14.00 - 17.00 uur) kan 
iedereen binnenlopen voor een 
kopje ko�e, een praatje, spelletje of 
het stellen van vragen.

Op maandag is er een speciale info-
tafel waar direct hulp geboden kan 
worden bij diverse vragen. Regel-
matig zijn er speciale bijeenkom-
sten zoals samen eten, waar 
gekookt wordt door jongeren of 
nieuwkomers en binnenkort ‘het 
buurtbakkie’ waar de medewerkers 
de buurt in gaan om contacten te 
leggen tussen buren. Er wordt van 
alles georganiseerd rondom nieuw-
komers en het Vrijwilligers Infor-
matie Punt heeft hier eveneens haar 
standplaats, dus als men vrijwilli-
gerswerk zoekt of informatie nodig 
heeft, kan men hier ook terecht. Het 
jongerenwerk heeft haar intrek 
genomen in de achterzaal en daar 
zullen de activiteiten van Discovery 
2.0 zoals huiskamer, G-disco en Join 
Us plaatsvinden. Zie ook www.
welzijncastricum.nl of bel 0251 
656562.

ffi e o en ng and e n 
Castricum door Ron de Haan

Voor Ron de Haan was het openen van het nieuwe onderkomen van Welzijn 
Castricum één van zijn laatste o�ciële handelingen als wethouder. 
Foto: aangeleverd
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KORT
Orgelconcert
Erik Jan Eradus
Castricum - Op zondag 29 mei 
verzorgt organist Erik Jan Eradus 
een concert op het David-orgel 
in de Sint Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 113. Hij ontving in 
2014 een belangrijke Franse 
onderscheiding voor zijn 
verdienste voor de Franse 
muziek. In Castricum speelt hij 
de beroemde acht kleine 
preludes en fuga’s van Bach en 
de vijfde orgelsonate van Guil-
mant. Het concert begint om 
15.00 uur. Er is een pauze met 
ko�e en thee en een deurcol-
lecte na a�oop.

Cursus bridge
in september
Limmen/Heiloo - Bridgeclub 
Limmen en Bridgeclub Sans 
Atout Heiloo bieden dit najaar 
samen een bridgecursus van 
twaalf lessen aan. Een bevoegd 
en ervaren bridgedocent leidt 
een cursus voor beginners en 
een cursus voor gevorderden. Bij 
voldoende aanmeldingen start 
de cursus voor beginners op 14 
september en voor gevorderden 
op 15 september. De lestijden 
zijn van 13.30 tot 16.00 uur. 
Locatie: cultureel centrum 
Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg 64 in Limmen. Kosten: 
85 euro. Aanmelden: bridgecur-
susheiloo.limmen@gmail.com of 
bel Gerrit v/d Klis (072 5111525).

Meevaller
9,5 miljoen HHNK
Regio - Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) heeft in 2021 veel 
minder uitgegeven  dan was 
begroot. De jaarrekening laat 
een positief resultaat van 9,5 
miljoen euro zien. Volgens 
Saskia Borgers (portefeuille-
houder �nanciën) komt dat door 
een combinatie van factoren. In 
2021 was er sprake van grond-
sto�entekorten en onvoldoende 
capaciteit bij leveranciers. Ook 
onving HHNK hogere vergoe-
dingen voor teruggeleverde 
elektriciteit en waren er geen 
grote tegenvallers in dat jaar. 
Van het bedrag wordt 6,2 
miljoen euro toegevoegd aan de 
begroting van 2023.

Kunstroute Akersloot
Akersloot - Kunstliefhebbers 
kunnen in het komende week-
einde de werken van zeventien 
kunstenaars komen bekijken. Op 
twaalf locaties presenteren ze 
hun creaties tijdens de nieuwste 
editie van de Kunstroute Akers-
loot. Van 11.00 tot 17.00 uur 
staan de tuinen, ateliers en 
woningen open voor publiek. 
De locaties zijn te herkennen 
aan de vlag van de Kunstroute 
Akersloot. Er zijn verschillende 
creatieve kunstvormen: schilde-
rijen, ijzerwerken, steengoed, 
dotpainting, foto’s, bronzen- en 
epoxywerken, houtkunst, Kusu-
dama en gevouwen boeken, 
textiel en keramiek. Bij elke deel-
nemende locatie liggen route-
beschrijvingen klaar.

Akersloot - Verbijstering toen op 3 
april de Bollenprik van Gemma 
Distelbrink was verdwenen. Daar-
door kreeg de opening van haar 

expositie in Gemaal 1879 een zwart 
randje. Gestolen, werd al snel ge�uis-
terd. Hoe het ook zij, Gemma’s 
woorden ‘Blijf met je tengels er van 
af’ hebben e�ect gehad. Wonder 
boven wonder is de Bollenprik op 8 
mei weer aangetro�en. Het is een 
mysterie hoe hij opeens boven water 
is gekomen.

Het was de bedoeling om aan de 
hand van Gemma’s Bollenprik buiten 
het verschil in waterstand te laten 
zien zodra het historische gemaaltje 
zou draaien. Het kunstwerk wordt nu 
bij elke openingsdag aan het hek 
verankerd om hem alsnog te kunnen 
tonen. De expositie in het gemaal is 
nog tot en met 29 mei te zien. In het 
weekend van 21 en 22 mei is de 
expositie van Gemma Distelbrink als 
stop 11 opgenomen in de Kunstroute 
Akersloot. Ook draait de �lm ‘Silence 
of the tides’ nog in verschillende �lm-
huizen, waar haar Bollenprikken in 
het haventje van De Cocksdorp op 
het �lmdoek te zien zijn.

Verdwenen kunstwerk Gemma 
Distelbrink weer boven water

Gemma Distelbrink met de Bollenprik. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Je moet toch iets bijzonders bedenken als je wilt opvallen, 
alhoewel dat steeds moeilijker wordt. Alles wat een beetje afwijkend gedrag 
tentoonspreidt is immers al eens geprobeerd. Zo werden vroeger gestalde 
�etsen, die aan een lantaarnpaal geketend waren, boven in de paal opge-
hangen aan het kabelslot of kettingslot. Op bijgaande foto is een nieuwe 
variant gespot. Ze bleken intussen al een week op z’n kop te staan op de hoek 
Dorpsstraat-Burgemeester Mooijstraat. Van wie zijn die �etsen, bevalt deze 
nieuwe wijze van stallen of is er sprake van te veel alcoholgebruik waarbij je 
niet weet waar je �ets nu is? Tekst: Aart Tóth / Foto: Frits Kool

eu e trend b  fiets ar eren

Vanuit de auto valt de kleuren-
rijkdom van dit landje meteen op. De 
gele vlekken van de dotter en de 
ratelaar en de roze velden van de 
echte koekoeksbloem. En later ook 
het wit van het zeldzame veenpluis. 
Dit laatste stukje oernatuur, pal naast 
de A9, is een strook oude veengrond, 
met nog een snui�e ziltigheid van 
het enigszins brakke Diewater. Hier 
groeit van alles wat in de rest van de 
provincie zeldzaam is geworden.

Vogels, vlinders en bevertjesgras
Het Limmerdie is als broedgebied 
van weidevogels van groot belang. 

Het is nu een prachtig moment om er 
een kijkje te nemen. Bijzonder is dat 
hier ook veel orchideeën groeien. We 
gaan op zoek naar bevertjesgras, een 
heel fotogeniek plantje. Deze plan-
tenrijkdom trekt weer veel vlinders 
en insecten. Kortom, een uitbundig 
voorjaarsfeest voor natuurliefheb-
bers! Het is wel verstandig om 
laarzen of stevige schoenen aan te 
trekken. 

Reserveren is verplicht. Zin om mee 
te gaan? Meld je op www.gaatumee.
nl aan voor deelname. De wandeling 
start om 10.00 uur en duurt twee uur.

Unieke wandeling door oernatuur 
tussen Limmen en Akersloot
Limmen/Akersloot - Wandel op zondag 22 mei met een gids van Land-
schap Noord-Holland door een botanisch paradijsje langs de A9, tussen 
Limmen en Akersloot. Een unieke gelegenheid, omdat dit alleen mogelijk 
is tijdens een excursie met gids. Prachtig voor natuurliefhebbers in het 
algemeen en voor natuurfotografen in het bijzonder. Het gebied is vanaf 
Heiloo richting Akersloot/Alkmaardermeer te bereiken.

Het Limmerdie, een broedgebied voor weidevogels. Foto: Jan de Rooij

Castricum - Gouden Dagen is het 
landelijke goede doel voor 
ouderen met een lokaal karakter. 
Door ouderen in Castricum met 
elkaar te verbinden en in te spelen 
op hun behoeften, wil Gouden 
Dagen ze een leuke dag bezorgen. 
Een dag waar ze naar uit kunnen 
kijken, en waar ze nog lang op 
terug kunnen kijken. Bovendien 
wil men eenzaamheid onder deze 
doelgroep bestrijden.

Alle ouderen die woonachtig zijn in 
Castricum kunnen hun wens in één 
van de wensbomen ophangen. Deze 
wensbomen van Gouden Dagen 
staan in de woonzorgcentra De 
Boogaert en De Santmark. De 
wensen variëren van een bezoek aan 
een geboorteplaats, een bezoek aan 
een oude vriend (individuele wens) 

of een bezoek aan een museum, een 
dierentuin, strand of optreden. 
Gouden Dagen Castricum zoekt vrij-
willigers die het leuk vinden om met 
ouderen op stap te gaan. Dat kan zijn 
om wensen te vervullen, om met ze 
een stukje te wandelen of om te 
helpen bij een activiteit die we 
organiseren.

Eenmaal in de twee maanden zit 
men met de vrijwilligers om de tafel 
om de wensen te bespreken en leuke 
activiteiten te bedenken voor de 
oudere inwoners van Castricum. Wilt 
u meer weten over het vrijwilligers-
werk van Gouden Dagen Castricum, 
dan kunt u contact opnemen met 
Jolanda van Dam, coördinator 
Gouden Dagen Castricum (088 
9957253 / 06 22913188, ma, di, do / 
j.vandam@vivazorggroep.nl).

Gouden Dagen zoekt vrijwilligers

Voor het kunstproject liet Tiny zich 
interviewen over haar jeugddromen. 
Als jong meisje had zij de droom om 
stewardess te worden en de wereld 

over te reizen. Toen ze trouwde 
moest ze, zoals zoveel vrouwen van 
haar generatie, deze droom opgeven 
en voor het huishouden en de 
kinderen zorgen. Tiny hielp haar hele 
leven mee in de aardbeienkwekerij 
van haar man. Beeldend kunstenaar 
Denise Kamp vertaalde deze droom 
naar een broche, geïnspireerd op de 
speld die stewardessen kregen als ze 
meer dan tienduizend vlieguren 
hadden gemaakt. In de broche is ook 
het persoonlijke verhaal van Tiny 
verwerkt. De speld is gegoten met 
tin, een zacht metaal dat van oudsher 
werd gebruikt door het volk. 
Zeventig jaar nadat haar meisjes-
droom niet doorging kreeg Tiny de 
broche alsnog opgespeld. Een feeste-
lijk moment!

Op vrijdag 24 juni om 19.30 zal de 
broche tezamen met vier andere 
droomobjecten op spectaculaire 
wijze onthuld worden aan het 
publiek in de vorm van een expositie. 
New media artist Eva Lute is in 
samenwerking met drie Bonhoe�er-
studenten druk bezig met de voorbe-
reidingen hiervoor. 
Het maakproces van het kunstproject 
volgen of zelf een droom delen in de 
onlinegalerie? Dat kan! Bezoek 
https://dromendelvendromen-
dragen.cargo.site/ en upload ook 
jouw droom! Misschien wordt dan 
ook jouw droom tentoongesteld 
tijdens de expo.

Symbolische huldiging voor 
88-jarige stewardess Tiny Lute
Castricum - Op je 88e nog gehuldigd worden met een stewardessen-
speld? Het overkwam Tiny Lute, woonachtig in Castricum en deelneem-
ster aan het kunstproject ‘Dromen Delven Dromen Dragen’ dat deze 
zomer te zien zal zijn in het ketelhuis op het landgoed van Duin en Bosch.

Tiny Lute met haar droomspeld. 
Foto: aangeleverd
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Een uitgelaten sfeer na het behalen van het kampioenschap. Foto: aangeleverd

Limmen - Donderdag kon Limmen 2 
in de uitwedstrijd tegen KGB het 
kampioenschap realiseren. Voor de 
wedstrijd begon lag het halve veld in 
de oranje rook, die vanuit een 
sfeerbom het veld over werd 
geblazen. De toon was gezet, 
vandaag moest het gebeuren. Onder 
het toeziend oog van vele supporters 
uit Limmen, die de reis naar Boven-
karspel hadden afgelegd, begon 
Limmen voortvarend aan de 
wedstrijd en creëerde een aantal 
kansen. Het viel echter niet mee op 
het hobbelige veld met akelig hoog 
gras en bovendien wilde KGB hun 

huid zo duur mogelijk verkopen. 
Hierbij werd zeer mannelijk voetbal 
gebruikt en Limmen had moeite om 
te blijven voetballen. De voorsprong 
kwam er toch toen Rik een door Dirk 
verdiende penalty benutte.

Er volgde een aantal scrimmages 
voor het doel van KGB waarbij het 
een wonder was dat de bal er niet in 
wilde. Er werd wat gemopperd bij 
Limmen en vlak voor rust benutte 
KGB een mooi uitgespeelde counter. 
Na de rust moest het dan toch 
gebeuren en dat ging niet vanzelf. 
De bal en lat werden beiden twee 

maal geraakt (waarbij het schot van 
Boris op de kruising wel heel mooi 
was) maar de bal wilde er niet in. Tot 
Kent met buitenkant schoen de 1-2 
in het net tikte. Nog acht minuten 
dicht houden en daarna de ontla-
ding. Limmen 2 is kampioen en 
promoveert naar de eerste klasse. 
Hierna werden door voorzitter Mark 
Dingerdis bloemen uitgereikt aan 
André, Gerard en grensrechter 
Ronald Schilder en werd de lange 
terugreis naar Limmen aangevangen. 
Nu de laatste drie wedstrijden nog 
winnen om het seizoen in stijl af te 
sluiten. Gefeliciteerd allemaal!

Limmen 2 kampioen na winst op KGB

Castricum - Energiecoaches van 
CALorie komen bij veel inwoners 
van Castricum, Limmen en Akersloot 
thuis. Ze praten dan over isolatie van 
de woning en over ventileren, 
zonnepanelen, warmtepompen en 
ga zo maar door. Aanvragers van 
een Woon-QuickScan (overzicht van 
de situatie in het huis en het energie 
verbruik) geven van tevoren hun 
energieverbruik door. Dan weten de 
energiecoaches waar ze zich tijdens 
het gesprek het beste op kunnen 

richten. Energiecoach Maarten 
Leonhart: ,,Als ze veel gas verbruiken 
praten we het eerst over de cv. Is die 
wel goed ingesteld? Staat de ther-
mostaat niet te hoog? Belangrijk 
natuurlijk!’’

Maarten gaat verder: ,,Vergeet alleen 
niet dat je ook makkelijk wat kunt 
doen aan de 20% van het gasver-
bruik die je besteedt aan warm 
water onder de douche en in de 
keuken. De Nederlander doucht 
gemiddeld 9 minuten en verbruikt 
daarbij rond de 60 liter met een 
normale douche en ongeveer een 
halve kuub gas. Een gezin van vier 
personen, waarin iedereen vijf keer 
per week onder de douche staat, 
verstookt daarmee al snel 520m3 
gas. Dat is met de prijzen van nu 
meer dan duizend euro per jaar. Dan 
verbruiken ze ook nog eens 62.000 
liter water en voor diegenen die zich 
in klimaatdoelen interesseren is dat 
800Kg CO2 voor het hele gezin. 
Volgens de website van Milieu 
Centraal kost een vliegvakantie voor 
1 persoon naar New York 1600Kg 
CO2. Met douchen zit je dan per 
persoon al op de helft hiervan. Het is 
uitgerekend dat een jaarlijks 
persoonlijk budget om de globale 
opwarming te beperken tot twee 
graden 2300kg CO2 is. Nog steeds 
lang douchen? Tip: hang een 
douchetimer in de douche, je gaat 
er vanzelf op letten!’’

Energietip: minder lang douchen

Maarten Leonhart is energiecoach bij 
CALorie. Foto: aangeleverd

Veel buurtgenoten zijn inmiddels al 
onder begeleiding van hun straatam-
bassadeur aan het nadenken over de 
activiteit waarmee ze er een gezel-
lige dag van gaan maken. Een geza-
menlijke high-tea of barbecue, een 
creatief versierde of muzikale straat, 
volgens Remy Vels van het organisa-
tiecomité is er veel animo om elkaar 
weer te ontmoeten. ,,Wij zijn enorm 
blij dat enthousiaste straatambassa-
deurs zich weer spontaan bij ons 
aanmelden. Wie het leuk zou vinden 
om een activiteit te stimuleren in één 
van deze straten, kan zich nog bij ons 
melden:  Dr. Benderslaan, Dr. Melchi-
orlaan, Dr. Jacobilaan, Bosakker, Duin 
en Boschweg, Eerste Groenelaan, 
Stetweg, Haagscheweg, Prof. Van der 
Scheerlaan, Tetburgstraat, Van der 
Meijleweg, Van Oldebarneveldweg, 

Van Renesselaan, Zeeweg, 
Schulpstet, Van Bergenlaan, Gouds-
bergen, Heereweg, Duinmeiershof en 
de Van Haerlemlaan.’’

Ook dit jaar zal het Bakkum Bruist-
comité centrale activiteiten organi-
seren om alle dorpsbewoners in de 
gelegenheid te stellen elkaar te 
ontmoeten. 
Remy Vels: ,,Bakkum Bruist is een 
stichting geworden, zodat wij op 
duurzame wijze dit evenement jaar-
lijks kunnen ondersteunen. Dankzij 
de �nanciële steun van de gemeente 
en sponsors die ons een warm hart 
blijven toedragen, kunnen wij voor 
jong en oud een bruisende dag orga-
niseren waar we elkaar in het snel 
groeiende Bakkum een stukje beter 
leren kennen.’’

Bakkum Bruist weer in september
Bakkum - Op zaterdag 10 september zal Bakkum voor de vijfde keer 
buurtgenoten met elkaar verbinden tijdens het evenement Bakkum 
Bruist. Deze lustrumeditie heeft door de pandemie twee jaar op zich 
laten wachten en belooft bijzonder feestelijk te worden.

In 2019 werd voor het laatst de prijs uitgereikt voor de meest bruisende straat in 
Bakkum. Foto: aangeleverd

Vredeburg 1 heeft het goed gedaan 
in de eerste klasse B. Via drie over-
winningen en drie nederlagen 
eindigt het team keurig in de 
middenmoot. Maar het laatste duel 
tegen kampioen De Wijker Toren 1 
draaide uit op een ongekend pak 
rammel. Luc Janssen, Bob en Ed 
Stolp, Bert en Sandra Hollander en 
invallers Hans de Goede en Jolanda 
Vos gingen allen de bietenbrug op. 
Alleen Barry Blekemolen wist een 
remise uit het vuur te slepen: 7,5-0,5. 
Vredeburg 2 scoort matig in de derde 
klasse C. Het zestal �nisht op een 
voorlaatste plaats. Ook het laatste 
duel tegen De Wijker Toren 2 ging 
verloren: 1,5-3,5. De score kwam tot 
stand via nederlagen van Dick en 
Remi Aa�es, Robin Rommel en Samer 
Alrayes, een remise van Aart van den 
Brink en een fraaie zege van Hans de 
Goede.

In de interne competitie streed Bert 
Hollander voor een laatste kans rang-
lijstaanvoerder Luc Hollander nog te 
achterhalen. Janssen echter had op 
de verschillende aanvalspogingen 
van Hollander telkens een correct 
antwoord. Op de dertigste zet accep-
teerde Hollander het remisevoorstel 
van Janssen, die komende vrijdag – 
als er geen gekke dingen gebeuren 
– de titel veilig kan stellen. Ferry 
Haan decoreerde zijn opvallend 
goede schaakseizoen met een 
fantastische zege op Barry Bleke-
molen, die een dag eerder nog zo 

sterk speelde. Haan maakt slim 
gebruik van een gepend stuk op de 
onderste rij. Adri Beentjes gaf Harold 
Ebels de nodige tegenstand in een 
Spaanse partij. Maar in het eindspel 
tastte Beentjes – onder lichte druk 
van de klok – mis en leverde een 
volle toren en daarmee het punt in. 
Bert van Diermen tekende voor een 
even knappe als vlotte zege op Harry 
Levering. Een leuke matwending, 
waarbij dame en paard goed samen-
werkten, gaf de doorslag.

Een tafel verder streden de broers 
Nico en Chiel Pepping niet alleen om 
een punt, maar ook om de prestige 
in de familie. Nico Pepping, die een 
hoger aanwezigheidspercentage 
heeft dan zijn jongere broer, 
etaleerde meer routine in de 
opening. Hij won vlot een stuk tegen 
twee pionnen en legde daarmee de 
basis voor een lekkere overwinning. 
Bij de ‘ladies �ght’ tussen Jolanda Vos 
en Joke Mooij wist Vos haar surplus 
aan schaakervaring snel tot uitdruk-
king te brengen. Zij was niet te 
beroerd om haar tegenstander na 
a�oop van de partij nog wat 
kneepjes bij te brengen. Komende 
vrijdag staat de laatste ronde van de 
interne competitie op de rol en kan 
de eindstand van het schaakseizoen 
2021-2022 worden opgemaakt. 
Daarna volgen nog het uitgestelde 
kampioenschap snelschaken (27 mei) 
en de traditionele seizoenafsluiting 
met een simultaansessie (3 juni).

Afstraffing voor SV Vredeburg
Limmen - Donderdag speelde het eerste team van SV Vredeburg een 
bondsduel bij het sterke De Wijker Toren 1. Een dag later ontving Vrede-
burg 2 De Wijker Toren 2. Op dezelfde avond stond ook de 25e en voor-
laatste ronde van de interne competitie op het programma.

Castricum - Vrijdagochtend startte 
de rooks-katholieke voetbalvereni-
ging Vitesse ’22 haar feestweek ter 
gelegenheid van haar honderdste 
verjaardag met een optocht van 
jeugdspelers door het dorpshart. De 
deelnemers verzamelden zich op het 
plein voor de Sint Pancratiuskerk, 
waar pastoor Ruben Torres de 
optocht de zegen meegaf opdat het 
een mooie dag en week zal worden. 
Terwijl de kerkklokken luidden zette 
de stoet zich in beweging door de 
Dorpsstraat, over de markt op weg 
naar het Vitesse-sportpark De 
Puikman. Daar hebben de kinderen 
zich vermaakt met allerlei verschil-
lende spelvormen en was zelfs de 
grootste stormbaan van Europa (tot 
nog toe) van maar liefst 545 meter 
lang opgebouwd. Die zorgde voor 
veel klim- klauter- en glijplezier.

Vitesse startte 
feestweek met
oude traditie

Pastoor Ruben Torres gaf de 
jeugdspelers van Vitesse’22 de zegen 
mee. Foto: aangeleverd






