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Hoe ziet een zonnepaneel,
warmtepomp of infraroodverwarming eruit?

Oud-Castricum presenteert
‘Castricum in Beelden’

Diamanten huwelijk
voor Ben en Ilse

REGIO MEDIA GROEP

KIPBURGERS
4E GRATIS

MOSTERDSOEP
PER POT

€ 3,99

VLEESWARENTRIO
SALAMI
PEKELVLEES
LEVERWORST
SAMEN € 5,98

MAALTIJD V/D WEEK VOOR 2 PERS.

RODEKOOL MET AARDAPPELPUREE EN DRAADJESVLEES
SAMEN € 8,99
Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

Autobanden
lekgestoken in
Castricum en Limmen

Scheidend raadslid en nieuwe wethouder Roel Beems is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Foto: Ernest Selleger

Nieuwe wethouders geïnstalleerd
Castricum - Er was nog één bijzondere raadsvergadering nodig voor het
gemeentebestuur in de nieuwe samenstelling aan zijn taken kon
beginnen. Die werd gehouden op 19 mei, waarin de installatie van de
voorgedragen wethouders plaatsvond en nog twee nieuwe raadsleden
werden benoemd. Roel Beems ontving een Koninklijke onderscheiding
en er werd afscheid genomen van wethouder Ron de Haan.
Door Hans Boot
Een van de belangrijke agendapunten was de behandeling van het
coalitieakkoord dat op 13 mei aan de
pers werd gepresenteerd en waarvan
vorige week een verslag in deze krant
verscheen. Ook nu gaven de vier
onderhandelaars van de coalitiepartijen een toelichting op hun
domeinen in dit akkoord voor de
komende bestuursperiode van vier
jaar.
Beems: ,,Het nieuwe college heeft in
eerste instantie de taak om te werken
met de overloop uit de vorige ploeg.
We willen de goede samenwerking
tussen raad en college in de komende
jaren uitbouwen. Er zitten nogal wat
gaten in de werkorganisatie BUCH en
we moeten voorkomen dat we met
een niet sluitende begroting en meerjarenraming komen te zitten, zoals in
het najaar van 2020.”
Draagvlak
Vervolgens mochten de raadsleden
van de vier partijen die niet in het
college zitten, reageren op het

akkoord. José Smits complimenteerde
de samenstellers en vond dat het
document ‘veelbelovende afspraken’
bevatte, met name op het gebied van
woningbouw. ,,We moeten streven
naar betaalbare woningen en woonlasten, waarvoor nadere prioritering
nodig is. Is het college bereid om
daarover elk jaar met de raad te
debatteren en bent u ook bereid om
voor alle nieuwe woningbouwprojecten de verdeling 40/40/20 aan te
houden? Verder pleiten wij voor een
snelle gebiedsvisie voor de winkelgebieden en zijn wij tegen een hotel of
appartementen erbij aan het strand”,
aldus de fractievoorzitter van de
PvdA.
Ralph Castricum (Forza!) was positief
over de verdeling van de woningbouw en de wens om er vijfhonderd
bomen bij te planten, maar daar bleef
het bij: ,,Verder heb ik weinig goeds te
melden. Het is al typerend dat er een
titel op de kaft ontbreekt. Gezien de
verkiezingsuitslag mag het college op
weinig draagvlak van de bevolking
rekenen. Toch wens ik u veel succes
en wijsheid toe.”

Dualisme
Harold Ebels (D66) wees voorzitter
Mans er eerst op dat hij het jammer
vindt dat het college alleen uit
mannen bestaat. ,,Kijk eens naar mijn
fractie. Ik word geflankeerd door vijf
vrouwen die allen via voorkeursstemmen zijn gekozen. Wij zijn wel
content met diverse onderdelen van
het akkoord en vooral enthousiast
over de paragraaf klimaat. Daarentegen is in onze ogen de sociale paragraaf de meest magere, want hoe
worden de inwoners met een minimale uitkering bereikt? Dienstverlening komt echter in het hele verhaal
niet voor, dus we blijven het college
kritisch volgen.”
Volgens Bärbel Böhling (De VrijeLijst)
is het akkoord ‘verdedigbaar, dat
beleidsstukken bevat als een cultuuren erfgoednota waar hard aan
gewerkt is’. Zij liet weten: ,,Verder
onderzoek voor het zwembad is
absoluut niet nodig en maakt het
project alleen maar duurder. De
oplossing van de Beverwijkerstaatweg is al een raadsopdracht
en dus als zodanig behandeld.
Dualisme moet nadrukkelijk de
aandacht krijgen en betrek ons bij
zaken als het besteden van de
Eneco-gelden.”
Lees het hele verhaal elders in deze
krant

Castricum - De politie zoekt camerabeelden en getuigen van vernielingen
aan auto’s in Castricum en Limmen. In
de Bogerdlaan in Limmen zijn van
tien auto’s de banden lekgestoken. In
Castricum was het raak op de Hendrik
Casimirstraat. Daar gaat het om vier
auto’s. De lekgestoken autobanden
werden vrijdagochtend 20 mei
ontdekt. Een tijdstip van de vernieling
is niet duidelijk. Tips? Neem contact
op met: 0900-8844.
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Marieke Kooter (Groen Links)
krijgt eerste ‘Wakkere Haan’

R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur, pastoor Ruben Torres
met Jubilate. Hemelvaartsdag.

Nieuwe raadsleden
Toen was het tijd om de nieuwe
wethouders te benoemen en te
beëdigen. Dat gebeurde nadat de
benoemingscommissie alle daarvoor benodigde stukken had onderzocht en geen bezwaren had
ontdekt. Na de benoeming werd
door Falgun Binnendijk de eed afgelegd en door de andere drie kandidaat-wethouders de belofte.
Aansluitend richtte de voorzitter
zich tot Roel Beems, die na twaalf
jaar afscheid nam van de raad
vanwege zijn benoeming als
wethouder. Mans blikte terug op het
politieke pad dat Beems had doorlopen. Beems wordt benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Daarna waren de emmers met
bloemen nog niet leeg, want door
het doorschuiven van twee raadsleden naar het college moesten er
weer twee nieuwe raadsleden
worden benoemd. Dat waren Cees
Hollenberg (Lokaal Vitaal) en Aart
Waterman (Groen Links).
Ook werden Florence Eijck (PvdA) en
Tim de Heer (De VrijeLijst) beëdigd
als commissielid, omdat zij op 21
april ontbraken bij de beëdiging van
de andere commissieleden.
Trofee
Van wethouder Ron de Haan, die
niet terugkeert in het college, werd
als laatste afscheid genomen. Ook
voor hem had Mans passende
woorden: ,,Na de zetelwinst van je

R.K. parochie Sint Jacobus
Major te Akersloot, 10.00 uur,
WCV met Y. van Stiphout, muziek
draaien.
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Hemelvaart, Woorden communieviering. Voorganger: Pastor M. Nagtegaal
R

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

Ron de Haan overhandigt ‘De Wakkere Haan’ aan Marieke Kooter.
Foto: Ernest Selleger

partij had je gehoopt op een terugkeer als wethouder, maar dat zat er
niet in. Wel kom je terug op de plek
waar we je vanaf 2004 kennen. Je
bent een volstrekt originele denker
met een creatieve geest en je kreeg
als wethouder een paar pittige
dossiers onder je hoede, zoals de
IKC’s, het zwembad en jeugdzorg.
Voor cultuur kwam er een nieuw
beleid en je ging ook vol voor de
ondernemers in coronatijd. We
raken je gelukkig niet kwijt en mede
namens Paul en Falgun bedank ik je

Castricum - Vorig jaar legde Oud-Castricum veertien kunstbeelden in het
dorp vast op film. Daar werd een vervolg aan gegeven door nog eens
drieëntwintig beelden van een filmisch commentaar te voorzien. Afgelopen donderdag werd het project geopend door Ron de Haan en Corrie
Stam-Zwart.

K

R

voor de prettige samenwerking.”
De Haan kreeg daarop het woord.
Hij bedankte zijn partijgenoten van
De VrijeLijst voor hun steun en de
zeventien ambtelijke teams
waarmee hij gewerkt had.
Tot slot toverde hij een trofee uit de
hoge hoed die de naam ‘De Wakkere
Haan’ droeg en voor het eerst werd
uitgereikt aan Groen Links raadslid
Marieke Kooter voor met name haar
inzet voor de opvang van statushouders in Limmen.

Oud-Castricum presenteert
‘Castricum in Beelden’

HUISARTSEN

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

R

Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Rik
Willemsen. Hemelvaartsdag.

Vervolg voorpaginaverhaal

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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

KERKDIENSTEN

De openingshandeling van ‘Castricum in Beelden’. Foto: Hans Boot

Door Hans Boot
Rino Zonneveld, bestuurslid van OudCastricum en initiatiefnemer van de
nieuwe beeldenroute, heette tijdens
zijn openingswoord alle betrokkenen
bij het project ‘Castricum in Beelden’
van harte welkom in de filmzaal van
De Duynkant. Hij legde uit hoe deze
route van zo’n tien kilometer met de

IZI.TRAVEL-app of middels QR-codes
bij de beelden is te beleven.
Daarna mocht Ron de Haan voor zijn
laatste wethoudershandeling via een
klap op een filmbordje de route
openen. Corrie schreef in 2009 een
boekje ‘Beelden in de gemeente
Castricum’. Dit boekje zal door OudCastricum worden aangevuld en op
haar website worden gepubliceerd.

Kapitein Rommel
Het fraaie resultaat van cineast Henk
Waal en fotografe Karin Cijsouw werd
vervolgens getoond aan de hand van
filmpjes van een aantal beelden, die
door verschillende presentatoren zijn
ingesproken. Zo gaf Ton Rota een
toelichting op het ‘Gedenkteken voor
gefusilleerden’ van Theo Mulder dat
op de herdenkingsplaats van de
oorlogsslachtoffers staat en vertelde
Merle Kroesen, student Humanistiek,
het verhaal achter het bijzondere
beeld ‘Gevangen Maan’ van Truus
Menger op het terrein van Duin en
Bosch. Zij vertelde na afloop: ,,In totaal
heb ik drie beelden van commentaar
mogen voorzien. Dat zijn, naast het
beeld op Duin en Bosch, ‘Moeder en
Kind’ bij de Santmark en ‘De Waterstenen’ op de Albertshoeve. Rino
heeft mij hiervoor benaderd en ik
vond het erg leuk om te doen.”
Ook toelichtingen op andere kunstwerken waren interessant om te horen
en Wilma Ploegaert bracht onder
begeleiding van Jan van der Schaaf
een gezongen ode aan Kapitein
Rommel, die uiteraard in de vorm van
een beeld in de door hem geschonken
tuin aan de Stationsweg is te
bewonderen.
Oud-Castricum heeft met deze kleine
én grote beeldenroute de prachtige
beelden in de openbare ruimte van
ons dorp subliem op de kaart gezet.

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.
R

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastoor Ruben Torres
met voorzang Annie Assendelft
en Ria Peters.
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur, Meditatieve viering
met zanggroep. Voorganger:
Pastor B. Leuring.

Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen.
R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur, vicaris Gerard Bruggink met voorzang van Annie
Assendelft en Ria Peters.
Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Peter Glim. Via https://
www.egcastricum.nl/go/
livestream/
Protestantse Gemeente
Limmen, 10.00 uur, ds. E. J.
Kooiman.
R.K. parochie Sint Jacobus
Major te Akersloot, 10.00 uur,
Eucharistieviering met T. Perez,
muziek draaien.
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Woord- en Communieviering met Herenzanggroep.
Voorganger: Pastor B. Leuring.

Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk , 19.00 uur.
Taizé-avondgebed.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.
R.K. parochie Sint Jacobus
Major te Akersloot, 19.00 uur,
Lopend vuurtje met J. Eekels.

Gemeentenieuws
woensdag 25 mei 2022

Agenda raadsinformatieavond / commissies
Donderdag 2 juni 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd

19.30 – 20.45

Dit zijn onze nieuwe wethouders
Afgelopen donderdag (19 mei) werden de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd. Op de foto
van links naar rechts: Roel Beems (Lokaal Vitaal), Paul Slettenhaar (VVD), Falgun Binnendijk
(CDA), en Valentijn Brouwer (GroenLinks). Zij zijn de komende vier jaar actief. Samen met
burgemeester Mans vormen zij het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders. De
werkterreinen zijn als volgt verdeeld:
Wethouder Roel Beems (Lokaal Vitaal): Financiën & Economie
Wethouder Paul Slettenhaar (VVD): Bouwen & Wonen
Wethouder Valentijn Brouwer (GroenLinks): Maatschappelijk Domein
Wethouder Falgun Binnendijk (CDA): Sociaal Domein.
Er werd afscheid genomen van wethouder Ron de Haan. Hij blijft wel lid van de gemeenteraad in de komende periode.
Op onze website (button Raad en College) leest u de gedetailleerde rolverdeling (‘portefeuilles’).

21.00 – 22.30

21.00 – 22.30

Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst
Gelegenheid voor reacties inwoners en organisaties op de
Kadernota 2022 alsmede de gelegenheid om in te gaan op de
antwoorden op de technische vragen bij de 1e Firap 2022 &
Kadernota 2023
Pauze
Commissies
Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke
regelingen:
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Werkorganisatie
BUCH
• Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting
2023 van Cocensus & toestemming tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord
• Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en programmabegroting 2023 van Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer (RAUM)
Rapport rekenkamercommissie BUCH naar armoedebeleid en
schuldhulpverlening

Gemeenteraad bezoeken en contact

Kom naar de showroom op de vrijdagsmarkt

Hoe ziet een zonnepaneel, warmtepomp
of infraroodverwarming eruit?
Op vrijdag 27 mei staat de showroom
van Duurzaam Bouwloket op de weekmarkt in het centrum van Castricum. In
deze showroom is te zien hoe duurzame
en energiebesparende maatregelen
eruit zien en werken, zoals zonnepanelen en infraroodverwarming. En ook
kleine maatregelen, zoals radiatorfolie,
kunnen daar worden bekeken. Al met
kleine stappen, zoals het aanbrengen
van isolatie of door het beter gebruiken
van de verwarming, kan op energieverbruik worden bespaard. Een adviseur van het onafhankelijke Duurzaam
Bouwloket vertelt hier deze middag
alles over. De showroom staat van 09.00
tot 15.00 uur op de markt.

Zij zullen ook aanwezig zijn bij de showroom.
Ook op zaterdagmiddag 4 juni kunt u de
showroom nog bezoeken, dan staat deze bij
De Oude Keuken in Koningsduin, tijdens de
ledendag van CALorie Energie. De showroom is ook toegankelijk voor niet-leden.
Kunt u deze dag niet?
Kunt u deze dagen niet naar de mobiele
showroom komen? Dan kunt u ook zaterdagmiddag 4 juni naar de ledendag van
CALorie bij de Oude Keuken in Bakkum,
donderdag 9 juni naar de ochtendmarkt in
Egmond aan Zee, vrijdag 10 juni naar
Middelweg 110 in Uitgeest, zaterdag 11 juni
naar de weekmarkt in Bergen of woensdag
22 juni naar ’t Loo in Heiloo voor de
showroom.
U kunt u uw vragen ook telefonisch of per
mail stellen aan het Duurzaam Bouwloket.
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer
072-743 39 56 en per e-mail via:
info duur aambouwloket.nl.

Onafhankelijk advies
Het Duurzaam Bouwloket is het energieloket van de gemeente Castricum. Bewoners
kunnen hier terecht voor gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij maken van hun woning.
Het Duurzaam Bouwloket heeft ook informa- Zonnepanelenactie loopt tot 1 juli
tie in huis over de mogelijkheid van subsidie Op dit moment loopt er nog een lokale
inkoopactie voor zonnepanelen. Hierover
en nanciering.
kunt u de adviseur van Duurzaam BouwloDaarnaast is informatie te krijgen van de vrij- ket vragen stellen, of u kunt zich inschrijven
willige energiecoaches van CALorie Energie. via www.duurzaambouwloket.nl/bch-actie.

De vergadering bijwonen
Op donderdag 2 juni 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.

de website castricum.raadsinformatie.nl bij
de vergaderstukken van 2 juni 2022. Als u
uw mening wilt laten horen wordt u vriendelijk ver ocht ich te melden bij de griffie.

Geef uw mening over de
Kadernota 2023
De gemeenteraad van Castricum nodigt u
van harte uit om donderdagavond 2 juni uw
mening te geven over de Kadernota 2023.

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende
gemeenteraadsfracties gaan graag met u
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek
doen, loopt u tegen een probleem aan
of wilt u een idee voorleggen, dan kunt u
zich aanmelden voor het raadsspreekuur.
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken
plaats op maandagavond. Aanmelden kan
via de griffie tot uiterlijk 12.00 uur op de
donderdag voorafgaand aan het spreekuur.
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op
maandag 13 juni 2022.

De kadernota vormt de opmaat naar de
begroting van 2023 en geeft richting aan
het nanciële beleid van de gemeente
voor de komende jaren. Voor de raad is de
behandeling van de kadernota één van de
belangrijkste vergaderingen van het jaar. De
gemeenteraad geeft in deze vergadering
richting aan hoe gemeenschapsgeld wel en
niet wordt besteed.
Ook voor u als inwoner, organisatie of
instelling van de gemeente Castricum dus
een belangrijk moment. De gemeenteraad
hoort daarom graag uw mening op 2 juni,
zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de
kadernota. U kunt de kadernota vinden op

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

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

Gemeentediensten gesloten op 26 mei en 6 juni
Op Hemelvaartsdag (26 mei) en Tweede
Pinksterdag (6 juni) is het gemeentehuis,
inclusief de balies en de receptie gesloten. Op die dagen is ook de milieustraat in
Castricum gesloten (net als die in gemeente
Bergen, Heiloo en Uitgeest). De geplande
ophaalronde voor restafval op Hemelvaartsdag 26 mei wordt verzet naar woensdag 25
mei en vrijdag 27 mei. De ophaalronde van

Limmen-West van 6 juni wordt vervroegd
naar vrijdag 3 juni. De ophaalronde van
Limmen-Oost op maandag 6 juni verschuift
naar dinsdag 7 juni.
TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd
vinden op mijnafvalwijzer.nl en in de
Afvalwijzer app.

Gemeentenieuws
woensdag 25
9 juni
mei2021
2022

Bekendmakingen

Aankondiging verwijderen bomen
Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd.
Boom
1 paardenkastanje

Locatie
Pirola tegenover huisnummer 20

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen
Ontwerp bestemmingsplan Limmerweg 4
Het bestemmingsplan biedt een planologisch-juridisch kader op basis waarvan de
volgende onderdelen mogelijk zijn:
• realiseren paardenbak;
• realiseren nieuw vrijstaand bijgebouw van 180 m2 met een goothoogte van 3 meter
en een bouwhoogte van 6 meter (met op 2 accenten een goothoogte van 6 meter en
een bouwhoogte van 8 meter), met ondergrondse bouwlaag van 200 m2; na sloop
bestaande paardenboxen, garage en twee containers;
• aanleggen groensingel;
• ophogen grond tot maaiveld huidig woonhuis;
• huidige bestemming Bos omzetten naar Wonen;
• bouwen erfscheiding ter hoogte van de voorgevel van het hoofdgebouw Limmerweg
4 van 2 meter tot aan de voorgevelrooilijn van Limmerweg 2.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.castricum.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt
u de officiële publicatie. Vanaf 26 mei 2022 tot en met 16 juli 2022 ligt het ontwerp plan
ook ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u schriftelijk zienswijze
indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan, onder vermelding van ‘zienswijze
Limmerweg 4’.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Breedeweg (volkstuinencomplex) in Castricum, het plaatsen van een hobbykas,
datum ontvangst 11 maart 2022 (Z22 072806)
De Wieken 13 in Limmen, het bouwen van een erker aan de voorgevel, datum
ontvangst 11 mei 2022 (Z22 071036)
Gerbrandsven 2 in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van een tunnelkas, datum
ontvangst 17 mei 2022 (Z22 071848)
Nieuwelaan 4 in Limmen, het omzetten van het gebruik bijgebouw naar wonen,
datum ontvangst 12 mei 2022 (Z22 071267)
Walingstuin in Castricum, het plaatsen van een glasvezelverdeelstation, datum
ontvangst 16 mei 2022 (Z22 071800)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
Verleend
Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum
17 mei 2022 (Z22 070321)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het vergroten van het trapgat naar de
zolder, verzenddatum 12 mei 2022 (Z22 067454)
Langs A9 (kadastraal I 17) in Akersloot, het plaatsen van een informatiebord,
verzenddatum 18 mei 2022 (Z22 069608)
Prins Hendrikstraat 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum
11 mei 2022 (Z22 067221)
Seringenlint 2 in Limmen (ter hoogte van Kapelweg 26 en 28), het bouwen van
een woning, verzenddatum 16 mei 2022 (Z22 063291)
Seringenlint 23 in Limmen (kavel 9), het bouwen van een woning, verzenddatum
16 mei 2022 (Z22 067502)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kennisgeving besluitvorming Burgerinitiatief alternatief verkeersplan Castricum

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)

Op 19 mei 2022 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over het
burgerinitiatiefvoorstel van de heer Den Bakker inzake een alternatief verkeersplan voor
het centrum en de spoorwegovergang in Castricum.

Prof. Winklerlaan 2 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw, (Z22
067453)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 27 mei 2022 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn
kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informatie
kunt u contact met ons opnemen.

De indiener van dit burgerinitiatief verzocht de gemeenteraad het volgende besluit te
nemen:
het alternatieve verkeersplan toe te voegen aan de reeds bestaande varianten in de
variantenstudie in het kader van het opstellen van een Integraal Verkeersplan of hieraan
toe te voegen in plaats van de variant van de Fietsersbond.
In de raadsvergadering is het voorstel bij meerderheid van stemmen door de
gemeenteraad verworpen.

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen?
Gaat u binnenkort op vakantie? Check op
tijd of uw paspoort of ID-kaart, en rijbewijs
nog geldig zijn. Moet u die laten verlengen?
Doe het op tijd en maak alvast online een
afspraak via:
www.castricum.nl/afspraak-maken.
Wees op tijd, want de afspraak-agenda
raakt snel vol. De eerste mogelijkheid voor
een afspraak voor aanvraag is soms pas
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

over een paar weken. Let op: bel ons
niet voor het maken van een afspraak;
wij gebruiken precies dezelfde online
afspraakmodule als u.
Een nieuw reis- of rijbewijs kunnen wij op
dit moment leveren volgens de gewoonlijke
termijn van 6 werkdagen na de aanvraag.

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Evenementen en overig vergunningen
Verleende terrasvergunning voor Henry’s Cultuur Catering B.V. (horeca Huis
van Hilde), Westerplein 6 in Castricum, verzenddatum 16 mei 2022 (Z22 067168)
verleende evenementenvergunning Feest 90 jaar VV Limmen van donderdag 2 juni tot
en met zaterdag 4 juni 2022, Dampegheestlaan 2 in Limmen, verzenddatum 16 mei
2022 (Z22 064293)
Verleende evenementenvergunning Castricum Uit festival op zaterdag 11 juni
2022, Geesterduinweg en Nelson Mandelahof Castricum, verzenddatum 17 mei
2022 (APV2100442)
Verleende evenementenvergunning doorlopend Jaarmarkt Limmen 2022 op
woensdag 29 juni 2022 op de Vuurbaak, de Kerkweg en de Dusseldorperweg,
verzenddatum 19 mei 2022 (Z22 064534)
verleende evenementenvergunning Kids in Concert Castricum 2022 op zaterdag 18 juni 2022, De Bloemen 71 in Castricum, verzenddatum 19 mei 2022 (Z22
067746)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl
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Triatlon zoekt vrijwilligers en
heeft nog startplaatsen over
Programma 26 mei t/m 1 juni
donderdag 19.30 uur
vrijdag 20.00 uur
zaterdag 20.45 uur
zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 19.30 uur

De Full of Life triatlon wordt gehouden
op 3 juli. Foto: aangeleverd

Top Gun: Maverick
donderdag 20.00 uur
zaterdag 16.00 uur
zondag 15.00 uur
maandag 19.30 uur

Mothering Sunday
donderdag 13.30 uur
vrijdag 15.00 uur
zaterdag 20.00 uur
zondag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

Operation Mincemeat
vrijdag 15.00 & 20.00 uur
zondag 15.00 uur

Downton Abbey
donderdag 14.00 uur
zondag 12.30 uur

De Bad Guys (NL)
zondag 12.15 uur

Sonic 2 (NL)

Tickets bestellen:
www.corsobioscoop.nl
Dorpsstraat 70 • Castricum

Top Gun: Maverick
Na meer dan dertig jaar dienst als
een van de Top Gun-piloten voelt
Pete ‘Maverick’ Mitchell zich nog
altijd op zijn plek bij de marine. Hij
zoekt als moedige testpiloot altijd
zijn grenzen op en hij ontwijkt de
promoties, waardoor hij niet meer
zou kunnen vliegen. Wanneer hij een
nieuwe lichting van Top Gun-piloten
moet trainen voor een zware speciale
missie, ontmoet hij Luitenant Bradley

‘Rooster’ Bradsaw. Hij is de zoon van
Mavericks overleden vriend en luitenant-officier air Nick ‘Goose’
Bradshaw. Terwijl Maverick een onzekere toekomst tegemoet gaat en
tegelijkertijd met zijn verleden af
moet rekenen, wordt hij geconfronteerd met zijn diepste angsten. Dit
alles komt samen in de gevaarlijkste
missie ooit, waarbij alles op het spel
staat.

Mothering Sunday
Het is 30 maart 1924; Moeders Zondag.
Dit is de dag waarop al het huispersoneel vrij krijgt voor familiebezoek. Jane
Fairchild is het dienstmeisje van de
gegoede familie Nivens. De Nivens
gaan die dag traditiegetrouw lunchen
met de Sheringhams. Jane heeft zelf

geen familie meer. Zij gebruikt de vrije
dag om in het geheim haar minnaar
Paul te ontmoeten. Hij is de zoon van
de Sheringhams. De dag neemt een
dramatische wending, maar Jane zal
haar ervaringen gebruiken om uit te
groeien tot een gevierd schrijfster.

‘Kunst in Hout’ in de
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - ‘Kunst in Hout’ en demonstraties van Anja Jonker, Jos Apeldoorn Guus Wattel, Cor Berkhout en deelnemers van Perspectief. LandArt van IMIX met Mireille Schermer en Marion Albers. Binnen een expositie met schilderijen van Marije Samuels. Installaties, beelden, objecten
van sprokkelen drijfhout en mixed media. Dit is een greep van de expositie van veelzijdige kunst die in de Tuin van Kapitein Rommel te zien is
van 4 tot en met 10 juni.
De Tuin is speciaal geopend tijdens
de Kunstfietsroute (4 en 5 juni). In dit
kader is er een extra bijzondere fietstentoonstelling met ligfietsen,
wilgentenenfiets en een Hakbak-fiets.
De Tuin opent op 4 en 5 juni van
11.00 tot 17.00 uur met op zaterdag
muziek van Kleinkoor Castricum en
zondag de muziek van Duynvolck.
Van 6 tot en met 10 juni zijn de
openingstijden van 09.30 tot 16.30
uur. De entree is vrij. De Tuin van
Kaptein Rommel is een groene oase
in het oude dorpshart schuin tegenover station Castricum. Bij de expositie ‘Kunst in Hout’ zijn nieuwe beeldhouwwerken te zien van Jos Apel-

Kunstenaar Jos Apeldoorn aan het
werk. Foto: aangeleverd

doorn, Anja Jonker, Guus Wattel, Cor
Berkhout, Maarten de Vos en diverse
beeldhouwers van Perspectief. Anja
Jonker brengt een schaafbank mee
waarop zij met handwerk demonstreert hoe je eenvoudige meubels
uit vers hout maakt. Dora van Wijngaarden demonstreert de kunst van
het houtsnijden in vers hout. Bijzondere houten ligfietsen van Nico van
Baar, een fiets van wilgentenen van
Anja Joker en de houten fiets van Jan
Gunneweg staan er in het weekend in
het kader van vijfentwintig jaar
Kunstfietsroute. Nomadisch kunstenaarscollectief IMIX is aanwezig met
Mireille Schermer en Marion Albers.
Zij laten hun liefde vóór en verbinding mét de natuur zien in beelden,
installaties en schilderijen. Marije
Samuels exposeert binnen met schilderijen van gekleurde was op paneel.
Kortom een niet te missen en veelzijdige expositie met veel demonstraties en contact met de kunstenaars.

Zondagochtend: opening expositie
Ruud Bartlema in dorpskerk
Castricum - Op zondag 29 mei vindt
de opening plaats van de expositie
‘Verrast door Mystiek’. Pinksteren, van
het licht naar het verbond met de
Eeuwige...! Kunstenaar Ruud Bartlema
is al zijn hele leven gefascineerd door
het verschijnsel mystiek. Als kind had
hij al het gevoel, wanneer hij naar een
dier keek of naar een boom of plant,
of zo maar naar de lucht, dat hij meer

Castricum - Parcoursmedewerkers,
rondentellers in het zwembad,
medewerkers voor de op- en afbouw
van het parcours en helpers bij de
oversteekplaatsen in het dorp: de
Full of Life triatlon op 3 juli is op zoek
naar vrijwilligers. Ook zijn nog enkele
startplaatsen beschikbaar. Kijk voor
meer informatie op www.triatloncastricum.com. Vragen? Bel Michel
Steeman, 06 - 81920521.

zag dan alleen maar dier of een boom
of lucht. Het was alsof er zich in dat
dier, plant, boom of wolken een
andere werkelijkheid aan hem liet
voelen dan hij met zijn ogen zag. Als
hij dan even stil ging zitten, was het
of het dier, de plant, de boom of de
wolken tegen hem spraken en een
verhaal vertelden, dat anders was,
dan op school of thuis was geleerd.

De opening van de expositie is
tijdens de viering om 10.00 uur in de
dorpskerk aan het Kerkpad 1. Femke
Ooievaar verzorgt muzikale ondersteuning op haar harp. De toegang is
gratis. U bent van harte uitgenodigd.
De expositie is tot en met 2 juli ook te
bekijken op donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur en vrijdagochtend
van 10.30 tot 12.30 uur.

De bandleden van Cats in the House. Foto: aangeleverd

The Cats In The House
bij De Heeren van Limmen
Limmen - The Cats In The House, een
Twentse tribute-formatie, treedt
zondag 12 juni op bij De Heeren van
Limmen aan de Dusseldorperweg
103. Alle bekende nummers van The
Cats komen deze avond voorbij, zoals
Let’s Dance, Marianne en natuurlijk
One Way Wind. The Cats In The House
is een professionele band van zeven

topmuzikanten. Kenmerkend voor de
sound, naast samenzang en een
geweldige leadzanger, is het gebruik
van blaasinstrumenten. Aanvang is
16.00 uur. Kaarten kosten 17,50 euro
per stuk en bestel je via de ticketlijn
op www.thecatsinthehouse.nl of
telefonisch via 06 49925552 of 06
53440620.

Beatrice en Vera van der Poel in ABBA XS. Foto: Martijn Swart

Cultuurkoepel presenteert: ABBA
XS met Beatrice en Vera v/d Poel
Heiloo - Beatrice en Vera van der
Poel zingen het repertoire van ABBA
op de manier zoals de liedjes
geschreven zijn: bij de piano. De
dames zingen en vertellen het
verhaal van ABBA; het succes, de
roddels, het drama, de achterklap.
Alles wat je altijd al wilde weten van
de blonde Agnetha en rode Anni-Frid
komt voorbij. Het grote verdriet, het
geld, de scheidingen en de glamour
die ABBA kende. Geniet van een
loepzuivere Dancing Queen, een
smooth The Winner Takes It All en
Knowing Me Knowing You, SOS en

Mamma Mia! De zussen Van der Poel
hebben een fabuleuze zusjessound
zoals alleen zusjes kunnen klinken.
Niets moet, maar meezingen mag.
ABBA XS is een feest der herkenning,
ga mee terug in de tijd, voor elke
generatie een heerlijke muzikale
topavond met de tijdloze hits op
Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni
om 15.15 uur in de Cultuurkoepel.
Kaarten à 19,50 euro zijn te koop via
www.cultuurkoepelheiloo.nl en bij
het VVV-kantoor op Landgoed
Willibrordus.
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anleg glasve elnet er en in
astri u vragen en ant oorden
Castricum – De gemeente heeft onlangs aan twee exploitanten vergunning verleend voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Die gaan afzonderlijk van elkaar de straten open breken en aansluitingen op woningen
realiseren van inwoners die hiervoor kiezen. Omdat er nog veel onduidelijk is, wordt er aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden
geprobeerd om opheldering gegeven.
Door Hans Boot
Wie zijn de glasvezelexploitanten
en hoe ver zijn zij met informatie
en planning van de
werkzaamheden?
Het gaat om E-fiber en Delta Fiber.
E-fiber heeft als eerste vergunning
gekregen en mag ook als eerste
beginnen. E-fiber kon daarover het
volgende melden: ,,Onze aannemer
is bezig met een planning en als
die gereed is willen we starten. Dan
worden de bewoners ook geïnformeerd en persoonlijk door ons
benaderd. Het is dus nog volledig
onbekend wanneer de eerste
schop de grond in gaat.”
Delta reageerde als volgt: ,,Wij zijn
startklaar en kunnen direct
beginnen, maar moeten wachten
op E-fiber. De bewoners hebben
inmiddels een brief en een folder
van ons in de bus gehad. Voor meer
informatie kan men ook terecht op
het informatiepunt aan het
Bakkerspleintje 1b van woensdag
t/m vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur. Ook organiseren wij nog een
informatieavond op dinsdag 28
juni in Fase Fier en maandag 4 juli
in Ontmoetingscentrum
Geesterhage.”

Waarom mogen twee
exploitanten kabels leggen en
waarom kan dit niet tegelijk?
Het antwoord hierop komt van de
gemeente: ,,Het staat iedereen, die
OPTA geregistreerd is, vrij om een
instemmingsbesluit aan te vragen
voor de aanleg van telecomkabels.
De gemeente moet deze verzoeken
coördineren. Wij hebben geprobeerd beide partijen te laten
samenwerken met één aannemer.
Dat zou het voor inwoners overzichtelijk maken en minder overlast
veroorzaken, maar helaas is dat niet
gelukt. De exploitanten willen een
eigen netwerk en kabel aanleggen,
waarvoor de stoepen sowieso twee
keer open moeten.”
Hebben de exploitanten verder
nog iets te maken met de
gebruikers van internet en
televisie?
Volgens beide exploitanten luidt
het antwoord: ,,Nee, wij hebben
geen contractuele verplichtingen
richting bewoners en doen alleen
zaken met providers die van ons
netwerk gebruik willen maken.
Inwoners kunnen hiervoor kiezen,
maar ze kunnen ook aangesloten
blijven bij providers die zich niet bij
ons willen aansluiten, zoals KPN en
Ziggo. Wij gaan overigens niet over

tarieven die providers hanteren
nadat ze op glasvezel zijn
overgestapt.”
Hoe kan men zich aanmelden
voor het plaatsen van een
glasvezelaansluiting in huis en
zijn er kosten aan verbonden?
Delta laat hierover weten: ,,Onze
aannemer komt bij iedereen
persoonlijk langs om toestemming
te vragen voor een aansluiting. Na
akkoord bepaalt hij samen met de
bewoner waar de glasvezel in de
woning wordt binnengebracht.
Meestal is dat in de meterkast.
Vervolgens wordt de handtekening
van de bewoner gevraagd. Zo
leggen we vast wat er is afgesproken bij het huisbezoek. De
aannemer maakt om die reden ook
foto’s van zowel de meterkast als
de voorzijde van de woning. Als de
huisaansluiting is gerealiseerd staat
het de bewoner vrij om daar wel of
geen gebruik van te maken.”
Wat de kosten betreft geldt voor
beide exploitanten dat de aansluiting gratis is.
Wat zijn nu precies de voordelen
van glasvezel?
Die staan als volgt beschreven in
de info van Delta: ,,Meer internetsnelheid voor hetzelfde geld,
gamen zonder haperen, een haarscherpe en niet haperende
tv-verbinding, met z’n allen tegelijk
online, de uploadsnelheid is gelijk
aan de downloadsnelheid en met
glasvezel kun je zorgeloos internetten met oneindige capaciteit.”

Jan Derk en Ida in hun trots aan de Torenstraat 34. Foto: Aart Tóth

EkoPlaza; even buurten bij de
ge ondste in el van astri u
Castricum - Sinds eind vorig jaar runnen Jan Derk de Boer en zijn echtgenote Ida van Schaik de vestiging van EkoPlaza aan de Torenstraat. Het is
allemaal verser dan vers wat in de winkel te vinden is en bovenal biologisch. Dat is waar EkoPlaza voor staat, versproducten die allemaal op een
duurzame biologische wijze geproduceerd zijn. Dus zonder
bestrijdingsmiddelen.
Door Aart Tóth
Jan Derk de Boer is afkomstig uit
Groningen en opgegroeid in een
agrarisch gezin en dan vooral
biologische landbouw, waar het
met de biologische paplepel werd
ingegoten. In latere instantie en na
ontmoeting met Ida volgde hij zijn
roots en begon hij een eigen biologische boerderij in de agrarische
sector in Lelystad. Dat avontuur
duurde maar liefst tien jaar. Vervolgens ging het kriebelen om samen
met Ida een winkel te beginnen in
biologisch gekweekte producten
en voedingssupplementen
daarvan. Er werden wat cursussen
gevolgd in dat vakgebied en in
1999 startten Jan Derk en Ida een
natuurwinkel in Enkhuizen. Die
winkel werd na verloop van tijd wat
te klein om aan de vraag te kunnen
voldoen.
In 2001 Alkmaar werd opgezocht
en wederom een winkel gestart,
maar met groter oppervlak als
biolologische supermarkt EkoPlaza

Alkmaar. Dat duurde tot 2018 om
weer een nieuwe uitdaging aan te
gaan, naar verwachting als laatste
in Heemstede. Dat gebeurde onder
de vlag van franchiseorganisatie
EkoPlaza, een gestuurd concept
met uitgekiende biologische
producten. Intussen werd via
bijscholing gezocht naar meerdere
wegen het biologische product aan
de man of vrouw te brengen, maar
ook met een groter assortiment. Zo
is er op het gebied van drogisterij
een grote biologische productlijn.
Zo werd de eigen vestiging van
EkoPlaza in Castricum de nieuwe
uitdaging en naar verwachting is
dit de laatste in de biologische
wedloop om gezonde producten
aan de klanten beschikbaar te
stellen. Zo zijn er nieuwe voedingssupplementen in kruiden, melen
uit de regio Koedijk en biologische
groentes uit de regio. Allemaal met
persoonlijke uitleg indien gewenst,
waarbij de passie van Jan Derk en
Ida duidelijk waarneembaar is. U
bent welkom!

Peutercafé Welzijn Castricum
reidt uit en oe t vri illigers
Akersloot/Limmen - Het Peutercafé
Welzijn Castricum wil uitbreiden naar
Akersloot (woensdagochtend) en
Limmen (donderdagochtend) en is op
zoek naar vrijwilligers. Het gaat om
één ochtend per week in Bibliotheek

Kennemerwaard. Het Peutercafé
zoekt mensen die het leuk vinden om
activiteiten te begeleiden voor
kinderen (tot 4 jaar) en hun ouders.
Denk aan voorlezen of knutselen.
Geïnteresseerd? Bel 0251 656562.

Castricummers vragen aandacht
voor fle onen in etitie
Castricum - Een aantal inwoners uit de gemeente is een petitie gestart om
aandacht te vragen voor de huidige situatie rondom flexwoningen. In de
petitie wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de woonsituatie
aan de Oosterzijweg in Limmen.

Mirjam de Nijs-Meijer nam maandag de e-bike in ontvangst. Foto: aangeleverd

Winnares e-bike RegioBank Weel
Castricum - Onlangs startte Weel
Verzekeringen en Hypotheken als
zelfstandig adviseur van RegioBank.
Sindsdien kan iedereen er – naast het
vertrouwde pakket aan diensten op
het gebied van verzekeringen en
hypotheken – ook terecht voor alle

bankzaken, behalve het opnemen of
storten van contant geld. Weel vierde
het uitbreiden van de dienstverlening met een mooie winactie. Onder
de eerste vijftig klanten die hier een
betaal- of spaarrekening bij RegioBank openden, verlootte het bedrijf

een gloednieuwe e-bike. Maandag is
de fiets uitgereikt aan de blije
winnares Mirjam de Nijs-Meijer. Meer
weten over RegioBank? Kom langs
aan de Dorpsstraat 32 in Castricum of
kijk op www.weel.nl voor uitgebreide
informatie over de dienstverlening.

De petitie vraagt van het college en
de raad van Castricum om bewoners
kort op een flexlocatie te laten
wonen. Nu is dat soms wel vijf jaar.
De situatie aan de Oosterzijweg,
waarover deze krant eerder berichtte,
wordt in het bijzonder genoemd.
,,Zet mensen in een kwetsbare
levensfase niet in een armzalige,
slecht onderhouden
woonomgeving.”

De initiatiefnemers worden ondersteund door Stichting De Goede
Zaak. Die is opgericht in 2017 en is
niet afhankelijk van politieke partijen
en stromingen. De stichting ondersteunt campagnes die gericht zijn op
het versterken van een sociale,
eerlijke en inclusieve samenleving.
Meer informatie over de petitie:
https://actie.degoedezaak.org/p/
nietwegstoppen
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LEZERSPOST
Rectificatie Kunstfietsroute
In het persbericht over het 25-jarig bestaan van de Kunstfietsroute stond
dat Limmen Cultuur aan de wieg van deze fietstocht stond. Dat is niet
correct. In 1990 startte ik Galerie Amber in Limmen. Om meer bezoekers
te trekken zocht ik contact met verschillende galeries in de buurt om een
kunstfietsroute te beginnen. Galerie Nu uit Castricum, Akermare in Akersloot en Le Pignon en Nick Jonk uit Groot-Schermer vonden dat een goed
idee. Later kwam daar een beeldentuin in Heiloo bij. We planden een
datum in de zomer en maakten folders om meer bekendheid aan de
route te geven. Eerst waren deze folder in zwartwit, later werden kleurenfoto’s afgedrukt. De fietsroute was meteen een groot succes, vooral
omdat we die dag allemaal voor muziek zorgden. Later openden Perspectief en Toonbeeld op de dag van onze kunstroute hun deuren. Ik ben blij
dat de Kunstfietsroute nog steeds bestaat, een eigen leven is gaan leiden.
Maar hij bestaat dus al meer dan 25 jaar.
Jeannette Coppens, Limmen

Het actieve paar was onlangs zestig jaar getrouwd. Foto: Hans Boot

Diamanten huwelijk voor Ben en Ilse
Akesloot - Ze wonen ruim vijftig jaar aan de Wagnerlaan, maar dat wil
niet zeggen dat hun leven een kabbelend beekje is geweest. Door de
Tweede Wereldoorlog leerden Ben de Graaf Bierbrauwer en Ilse Würtz
elkaar kennen en sindsdien zijn ze onafscheidelijk. Het actieve paar was
onlangs zestig jaar getrouwd.
Door Hans Boot
Ben werd op 17 augustus 1937 in
Amsterdam geboren. Hij groeide op
in de Argonautenstraat in de Stadionbuurt. Na zijn militaire dienst
werkte hij een aantal jaren als onderwijzer in de hoofdstad.
Ilse zag het levenslicht op 1 juni 1938
in Hamburg en woonde later in
Keulen. Op de vraag hoe ze Ben
ontmoette, antwoordt ze: ,,Mijn
vader zat tijdens zijn dienstplicht in
het Duitse leger als ‘hospik’ en werd
tijdens de oorlog gelegerd in
Amsterdam. Hij was het echter niet
eens met de Duitse bezetting en
heeft met een Duitse ambulance van
het Rode Kruis illegaal heel wat
Joden met gevaar voor eigen leven
naar onderduikadressen vervoerd.
Dat was de reden dat mijn vader na
de oorlog in Nederland mocht
blijven en dat mijn moeder, mijn zus
en ik volgden. Mijn ouders kregen in
1947 een woning en kwamen boven
Ben in de Argonautenstraaat te
wonen. Zodoende leerden we elkaar
al jong kennen. Na mijn schooltijd op
het gymnasium ging ik direct werken
bij Ketjen in Amsterdam-Noord. Ik
wilde wel studeren, maar kreeg geen
studiebeurs omdat ik geen Nederlander was. ’s Avonds volgde ik opleidingen, onder andere tot chemisch
analiste. In 1958 werd ik analiste bij
de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, die een instituut had in
Nieuwersluis. Daar heb ik tien jaar
gewerkt als onderzoeker van water
en waterbodems.”
Pensioen
Ben neemt het woord over: ,,Rond
1954 werden we verliefd op elkaar en
op 9 mei 1962 zijn we getrouwd in
Amsterdam. Daardoor werd Ilse

Nederlandse. We hebben daarna op
verschillende adressen ingewoond,
want het lukte niet om een volwaardige woning te krijgen Toen ik in
1965 de kans kreeg om op een
school in Loenen aan de Vecht aan
de slag te gaan en daar een huis
kreeg toegewezen, hebben we die
dan ook met beide handen aangegrepen. Inmiddels had ik een opleiding voor leraar Handarbeid bijna
voltooid en in 1969 werd ik gevraagd
om leraar beeldende vorming en
kunstgeschiedenis te worden op het
Zaanlands Lyceum in Zaandam. Daar
heb ik ook ‘ja’ tegen gezegd. Toen we
een woning zochten kwamen we
toevallig in Akersloot terecht en
kochten een huis aan de Wagnerlaan,
waar we nog steeds met plezier
wonen. Ook van mijn werk heb ik
altijd genoten tot aan mijn pensioen
in 2002.”
Ilse vertelt verder over de highlights
uit haar bewogen leven met Ben:
,,Nadat we verhuisd waren naar
Akersloot, stopte ik met werken in
verband met de geboorte van onze
dochter in 1969. Drie jaar later werd
onze zoon geboren. In 1990 heb ik
de draad weer opgepakt en ben
onderzoekswerk gaan doen in dienst
van de Universiteit van Leiden. Sinds
2003 mag ik van mijn pensioen
genieten.”
Ardennen
Naast hun drukke bestaan vond het
stel ook tijd voor verschillende liefhebberijen. Ben: ,,Onze grote gezamenlijke hobby is reizen. Begin jaren
’60 hebben we Griekenland ontdekt
en inmiddels zijn we daar 53 keer
geweest. Ook hebben we heel veel
andere landen bezocht. In het begin
kampeerden we altijd, maar nu
trekken we er op uit met een camper.

Ook hebben we allebei veel getennist en biljart ik nog steeds graag.
Verder fotografeer en schrijf ik voor
mijn eigen website www.BGBpix.nl.”
Ilse houdt erg van lezen en het
maken van textiele werkvormen.
Over het geheim van zo’n langdurige
relatie zegt ze: ,,We hebben veel
dezelfde soort interesses en daarnaast hebben we altijd onze eigen
bezigheden gehouden.”
Het 60-jarig huwelijk van Ben en Ilse
werd met de kinderen en vier kleinkinderen in de meivakantie gevierd
in de Ardennen. ,,Thuis zijn er wat
vrienden en buren uitgenodigd voor
een etentje. Overigens hebben we
het erg op prijs gesteld dat burgemeester Mans vorige week dinsdag
uitgebreid de tijd nam om ons te
komen feliciteren!”, aldus het
diamanten paar.

Van links naar rechts Lars, Job en Beau klaar om uw merk over de markt uit te
smeren! Foto: aangeleverd

Van hobby naar bedrijf:
online marketing
Limmen - Een bedrijf starten in de coronatijd; in veel sectoren was dat
een garantie voor een flop. Toch is dit precies wat de drie Castricummers
Lars, Beau en Job ruim twee jaar geleden hebben gedaan. Na het afstuderen zijn zij naast hun banen het online marketingbureau Social Spread
gestart.
Het bedrijf kwam in een stroomversnelling en vanaf 1 april 2022 is
Social Spread gevestigd in Limmen
om van daaruit hun diensten te
verlenen. Als startende ondernemers
met durf, kennis en bewijzen, helpen
zij al veel ondernemers uit de omgeving van Limmen. Voor het ene
bedrijf is dat met het vergroten van
de merkbekendheid en voor de
ander is dat juist de realisatie van een
hogere omzet op korte termijn. ,,Het
transparant maken van online
marketing, dat is één van onze
krachten’’, vertelt Job. ,,En daarbij zijn
wij pas succesvol als onze klant
succesvol is.’’
Waar Beau en Job vooral ‘achter de
schermen’ aan het werk zijn, haalt
Lars zijn energie uit het in contact

komen met bestaande en potentiële
relaties. ,,Bellen staat vrij!’’, benadrukt
Lars.
De oud studiegenoten vinden het
belangrijk dat Social Spread transparant is. Hoeveel websitebezoekers
heeft de advertentie opgeleverd?
Hoeveel mensen hebben de advertentie bekeken? Verdient u er echt
iets aan? Allemaal zaken die Lars, Job
en Beau voor u onderzoeken en
onderbouwd presenteren. Al nieuwsgierig geworden? Ga dan naar www.
socialspread.nl en verruim je
inzichten rondom betaalbaar online
adverteren met resultaat op Google,
LinkedIn en andere sociale media.
Bellen kan natuurlijk ook via 06
25247252 en vraag vrijblijvend
advies.

29 mei open dag bij
brouwerij Dampegheest

De trouwfoto van 9 mei 1962.
Foto: aangeleverd

Limmen - Altijd al eens in de brouwerij willen kijken hoe er gebrouwen
wordt? Kom zondag kijken! Op 29
mei is er in het kader van ‘De week
van het bier’ een open dag in brouwerij Dampegheest van 11.00 tot
17.00 uur. Het team legt je uit hoe
het brouwproces eruitziet en je kunt
proeven van onder andere de

gouden prijswinnaar; het Alkmaars
Blondje. Op 26, 27 en 28 mei staat
brouwerij Dampegheest met het
Bierbakkie bij ‘Heiloo Draait Door’ en
de open dag sluit de week af.
Iedereen is van harte welkom aan de
Achterweg 22 in Limmen. Kijk op
www.dampegheest.nl voor meer
informatie.
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De vaststellingsovereenkomst bij ontslag
Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van
een werknemer wil beëindigen, kan proberen met
een werknemer een vaststellingsovereenkomst te
sluiten. Dat is een overeenkomst waarin de voorwaarden van het ontslag zijn opgenomen. In deze
overeenkomst wordt bijvoorbeeld opgenomen per
welke datum het dienstverband eindigt en wat er
aan ontslagvergoeding wordt betaald.
Hieronder volgen een aantal belangrijke onderwerpen waarbij rekening moet worden gehouden.

Kim Nadinde Janson leidt de workshop. Foto: aangeleverd

Gratis workshop: natuurlijk
omgaan met verlies en rouw
Koedijk - Op 12 juni vindt in de
expositieruimte van natuurbegraafplaats Geestmerloo de Troostdag
plaats. Voorafgaand hieraan zal Kim
Nadinde Janson een gratis workshop
geven. Tijdens deze workshop (10.30
- 12.00 uur) leer je op een natuurlijke
manier te luisteren naar wat je
lichaam te vertellen heeft. Luisteren
en verbinden voorbij woorden is een
van de oudste rituelen voor extra
troost, verzachting en kracht om
jouw pad verder te bewandelen. Er is
ruimte om persoonlijke ervaringen te
delen. Je leert emoties, gevoelens en
gedachten kennen. Ook krijg je
inzicht in het natuurlijke proces
rondom verlies en leven.
De workshop biedt praktische tools
en een creatieve opdracht. Wanneer

we geconfronteerd worden met
verlies, brengt dit soms oude
verliezen naar boven. De verlieswortels kunnen terug gaan naar ons
eigen ontstaan, jouw fundament. Er
lijkt dan ineens nog zoveel dat
verteld moet worden voordat er weer
ruimte is voor rust en vernieuwde
energie. Kim Nadinde Janson is
lichaamsgericht coach, gespecialiseerd in rouw en verlies. Spreekt dit
je aan? Je bent meer dan welkom.
Aanmelden via troostdag@charonuitvaartbegeleiding.nl is
noodzakelijk.
Vanaf 12.00 uur is de Troostdag
toegankelijk voor iedereen. Kijk op
www.troostdag.nl voor meer
informatie.

Einddatum en opzegtermijn
Bij het bepalen van de einddatum wordt meestal de
opzegtermijn in acht genomen, maar dit kan ook
achterwege worden gelaten. In dat laatste geval
dient de werknemer wel een compensatie te krijgen
ter hoogte van het loon dat over de opzegtermijn
zou zijn ontvangen. De opzegtermijn wordt bepaald
door de vraag hoe lang de werknemer in dienst is,
maar ook door de vraag wat daarover is bepaald in
de arbeidsovereenkomst of eventuele cao.
Vrijstelling van werkzaamheden
De werkgever en werknemer kunnen afspreken dat
de werknemer wordt vrijgesteld van de verplichting
om werk te verrichten, bijvoorbeeld vanaf het moment dat de werknemer de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend of vanaf het moment dat
de werknemer het werk heeft overgedragen. Soms
wordt geen vrijstelling van werk afgesproken.

spaart met een snelle
vaststellingsovereenkomst. Hierdoor zal
hij vaak bereid zijn
de werknemer meer
aan te bieden dan
de transitievergoeding. Bovendien
is de rechtspositie
van de werknemer
vaak sterker dan die
van de werkgever,
bijvoorbeeld als er
Mr. Mitchel Schildwacht
geen wettelijke reden
is voor ontslag. Hierdoor is het verstandig om te
onderhandelen over de ontslagvergoeding.
WW-uitkering
Als een vaststellingsovereenkomst juridisch goed
is opgesteld, dan bestaat voor de werknemer de
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een
WW-uitkering. Of ook echt een WW-uitkering wordt
uitgekeerd, is vaak afhankelijk van de specifieke
situatie.
Finale kwijting
Tot slot wordt in een vaststellingsovereenkomst
vaak een finale kwijting afgesproken. Dat betekent
dat de werkgever en de werknemer afspreken dat
zij niets meer van elkaar te vorderen zullen hebben. Dit is met name relevant voor de vraag of de
werknemer nog claims heeft op zijn werkgever,
bijvoorbeeld achterstallige bonussen, salarissen of
andere zaken. Ook is dit relevant voor de vraag of
een concurrentie- en/of relatiebeding blijft gelden.

Eindafrekening
Bij de eindafrekening kunnen afspraken worden
gemaakt over wat er nog betaald moet worden aan
de werknemer of wat er nog moet worden ingehouden. Vaak wordt afgesproken dat de opgebouwde
en niet opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald en de vakantietoeslag. Verder kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld bonussen,
studie- of opleidingskosten.

De werknemer die te maken krijgt met ontslag en
een vaststellingsovereenkomst doet er dus goed
aan zich in een vroeg stadium juridisch te laten
adviseren. Alleen dan kan een goede onderhandelingspositie worden gecreëerd en kan een zo goed
mogelijke ontslagregeling worden afgesproken.

Ontslagvergoeding
Een belangrijk onderwerp is de ontslagvergoeding,
waarbij vaak aansluiting wordt gezocht bij de wettelijke transitievergoeding. In de praktijk blijkt echter
dat veel wordt onderhandeld over de ontslagvergoeding, omdat de werkgever tijd en kosten be-

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

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

Tijdige oogcheck bij kinderen kan oogproblemen op latere leeftijd voorkomen
Moeder Lies Meijer vijftig jaar op de markt, geflankeerd door zonen Martin (links) en
Frank. Foto: Aart Tóth

Lies Meijer inmiddels vijftig jaar
klantgericht op de markt
Door Aart Tóth
Castricum - Vanaf dat ze Piet Meijer
leerde kennen was ze verkocht aan
de groente- & fruitkraam waar ze op
de markt in Castricum verscheen.
Daarbij ook nog een dag Wormerveer en twee dagen Zaandam en nu
nog steeds. Alleen tijdens stormweer
en plensregens slaat ze wel eens
over. Afgelopen vrijdag de 21e mei
was het inderdaad vijftig jaar
geleden dat ze met Piet meeging.

Nietsvermoedend kwam ze bij de
kraam aan die door de intussen ook
in het marktwezen gedoken zoons
Martin (45) en Frank (43), met hulp
van zuster en zwager van Lies, waren
versierd en voorzien van wat
tekstborden.
De reacties waren geweldig van
collega’s van de ambulante handel,
maar zeker van klanten. Lies (bijna
69) stond te glimmen achter de
kraam met zoveel aandacht. Gefeliciteerd, en ‘we zullen doorgaan’!

Castricum - Tot en met 18 juni heeft Bossinade Optiek extra aandacht
voor kinderen. Tijdens de Kinder-Oogcheckweken kunnen kinderen op
afspraak terecht voor een gratis oogcheck. Deze is bedoeld om beginnende bijziendheid in een vroeg stadium op te sporen.
De kinderen van nu leiden een heel
ander leven dan hun ouders en grootouders destijds deden. De komst van
smartphones en tablets heeft ervoor
gezorgd dat een kind tegenwoordig
veel meer tijd achter een beeldscherm
doorbrengt. Kijken naar een beeldscherm dat je in de hand houdt, betekent een relatief korte kijkafstand.
Optometrist Lex Klein Schiphorst: ,,Als

kinderen vaker dichtbij kijken, bestaat
de kans dat het oog daardoor een
impuls krijgt om in de lengterichting
te gaan groeien. Als dat gebeurt,
ontstaat een minsterkte.’’ Het doel van
de Kinder-Oogcheckweken is vooral
preventief. De lengte van het oog
wordt gemeten en wanneer die
binnen de standaardwaarden valt, is er
geen reden tot ongerustheid. Is het

oog echter al wat langer dan het zou
moeten zijn, dan is het verstandig om
de situatie goed te monitoren en –
indien nodig – direct maatregelen te
nemen. Met behulp van een bril of
contactlezen kan de impuls, die het
oog krijgt door het dichtbij kijken,
afgeremd worden. Hiermee help je te
voorkomen dat op latere leeftijd
oogproblemen ontstaan.
Bossinade organiseert de KinderOogcheckweken in samenwerking met
CooperVision SEC. Bel 0251 652238 of
loop even binnen aan de Torenstraat
30 voor het maken van een afspraak.

Kijk voor meer nieuws op:

www.
Kijk voor meer nieuws op:
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AGENDA
DONDERDAG 26 MEI

Het fraaie bungalowpark De Rietberg. Foto: aangeleverd

Genieten op hartje Veluwe
bij bungalowpark De Rietberg
Epe - Kom genieten op bungalowpark De Rietberg aan de Jagtlustweg 13
in Epe midden op de Veluwe. Het park is omringd door bos en heide, dé
perfecte plek voor liefhebbers van rust en ruimte.
Bungalowpark De Rietberg beschikt
over twintig stenen bungalows en
twee chalets. De huizen liggen
verspreid over het bungalowpark en
zijn geschikt voor 2 tot 12 personen
en natuurlijk van alle moderne
comfort voorzien. Ook staan de
bungalows en chalets op grote
kavels midden in de natuur waardoor
u als gast veel privacy heeft. U kunt
genieten van vogels, eekhoorns en
soms zelfs herten die het park
passeren.
De Veluwe ontdekken
Het park De Rietberg ligt aan de rand
van het gezellige dorp Epe. Op de
Veluwe valt nog zoveel te ontdekken.
De natuur is hier eindeloos: bossen,
heidevelden en recreatiegebieden
als het Veluwemeer. Staat u vroeg op,

dan heeft u kans om oog in oog te
staan met groot wild. Uitstapjes naar
Paleis ’t Loo, de Apenheul of Burgers
Zoo? Of liever een dagje winkelen?
Steden als Apeldoorn, Deventer en
Zwolle zijn dichtbij. Bungalowpark
De Rietberg is dé perfecte uitvalsbasis om de Veluwe te verkennen.
,,Kleinschalig, knus, keurig verzorgd
en midden in de natuur gelegen
park.’’ ,,De bungalows staan mooi
ruim opgezet en er is dus rust en veel
privacy voor iedereen.’’ Dit zijn enkele
reacties van enthousiaste bezoekers
die u al voor gingen. Nieuwsgierig
geworden? U bent van harte welkom.
Meer informatie: 0578 612615 / 06
51492373 / 06 29165930. E-mail:
info@derietberg.nl. Website: www.
derietberg.nl.

Afslanken zonder sporten
Velserbroek - Verbrand vet en
bouw tegelijkertijd spieren op om
uw gewenste bodycontouren te
krijgen met de Bodysculpting Pro!.
Afslanken zonder sporten...
Eindelijk is het apparaat van onze
dromen gekomen! De Bodysculpting
Pro is afslanken zonder te sporten.
Een behandeling van 30 minuten
staat gelijk aan 30.000 sit-ups. Dit
afslank apparaat zorgt voor sterke
(maximale) spiercontracties van
specifieke spiergroepen op een hoge
intensiteit. Spieren gaan reageren op
deze sterke spiercontracties en
worden dikker doordat zowel het
aantal spiervezels als het volume van
iedere spiervezel afzonderlijk
toeneemt. Het is mogelijk om in een
ontspannen houding tot wel 45.000
spiercontracties te realiseren, wat
gelijk staat aan 30.000 squats of
sit-ups. Dit aantal bereikt men niet
tijdens een normale workout. Daarnaast gebruiken de spieren tijdens
deze contracties veel vet. Het is
echter goed om te weten dat een
slanker lichaam niet alleen maar te
maken heeft met vet. Ons lichaam
bestaat immers voor 30-40% uit
spierweefsel!
De bodysculpting Pro is een ware
innovatie op het gebied van afslank-

apparatuur. Hiermee is het mogelijk
om vet te verminderen en spieren op
te bouwen. Er komen geen incisies
aan te pas en een behandeling is
pijnloos en volkomen veilig. We zijn
ontzettend blij dat wij de 2e in
Nederland zijn met dit droomapparaat! Wilt u ook kennismaken? Kom
dan vrijblijvend langs en ervaar het
zelf. Beauty & Afslankstudio Velserbroek Klompenmakerstraat 7 in
Velserbroek 023-5490556 of neem
een kijkje op de website.
www.afslankstudiovelserbroek.nl

Dauwtrapexcursie op Hemelvaartsdag door IVN om 05.00 uur
(verzamelen 04.45 uur) vanaf
receptie Camping Geversduin aan
de Beverwijkerstraatweg 205 in
Castricum. Deelname kost 4 euro
(kinderen tot 12 jaar 2 euro),
graag gepast betalen. Info en
aanmelden via www.ivn.nl/mkl.
Foto: Carly Freeman/IVN
Midden-Kennemerland
Familie- en stratenvoetbaltoernooi vanaf 10.00 uur bij voetbalvereniging Limmen op sportpark
Dampegheest aan de Dampegheestlaan 2 in Limmen. De jeugd
speelt tot 16.00 uur, de overige
deelnemers vanaf 16.30 uur.
Wandeltocht Oer-IJ-expeditie
vanaf 10.00 uur bij Huis van Hilde
aan het Westerplein 6 in
Castricum. Startijden: 31 km 08.00
- 09.30 uur, 25 km 08.30 - 10.00
uur, 22 km 09.00 - 10.30 uur, 16
km 09.30 - 11.00 uur en 11 km
10.00 - 11.00 uur. Info op www.
oerijexpeditie.nl.

Ruilmarkt door Ruilkring Letsa
van 14.00 tot 17.00 uur in de Tuin
van Kapitein Rommel, schuin
tegenover het NS-station van
Castricum. Tevens liedjes zingen,
buikdansen en ballroomdansen,
mandala tekenen, origami
(Japanse vouwkunst) en rondleiding door de tuin. Info op www.
letsa.nl en www.transitiecastricum.nl.

Voorstelling Der Letzte Holländer
door De Omstanders om 14.30
uur in het oude ketelhuis van
Duin & Bosch aan de Oude
Parklaan 76 in Bakkum. Info en
kaarten via www.karavaan.nl.
Foto: Bas de Brouwer

VRIJDAG 27 MEI

Mini-Roots-markt met tien
kramen van 11.00 tot 17.00 uur
op Camping Bakkum aan de
Zeeweg 31 in Bakkum.
House- en techno-event Oxide
van 22.00 tot 02.30 uur bij café
City aan de Dorpsstraat 22 in
Castricum. Toegang gratis.

Benefietconcert voor Oekraïne
van 14.00 tot 16.00 uur bij OLV ter
Nood aan de Kapellaan 144 in
Heiloo. Aanmelden is niet nodig,
info op www.olvternood.nl.

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 (acrylverf ) zijn abstract met herkenbare
elementen. De openingstijden
zijn zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur.
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 zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur
geopend. Toegangsprijs gemaal: 1
euro (geen pinbetaling mogelijk).
Minou Spits exposeert tot en met
30 mei kleurrijke en sfeervolle
foto’s in restaurant De Oude
Keuken aan de Oude Parklaan
117. Dagelijks te bekijken van
09.00 tot 17.00 uur. Kijk op www.
deoudekeuken.net voor uitgebreide informatie.

De expositie ‘Kunst in Hout’ is van
4 tot en met 10 juni te zien in de
Tuin van Kapitein Rommel schuin
tegenover het NS-station van
Castricum. Tevens demonstraties
van Anja Jonker, Jos Apeldoorn
Guus Wattel, Cor Berkhout en
deelnemers van Perspectief.
Land-Art van IMIX met Mireille
Schermer en Marion Albers.
Binnen een expositie met schilderijen van Marije Samuels. Installaties, beelden, objecten van
sprokkelen drijfhout en mixed
media.

Vocaal programma door leerlingen van zangdocent Karin ten
Cate om 15.00 uur in restaurant
De Oude Keuken aan de Oude
Parklaan 117 in Bakkum. Leo van
der Sande begeleidt het optreden
op vleugel. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage zeer welkom. Info op
www.deoudekeuken.net. Foto:
aangeleverd

De expositie ‘Verrast door Mystiek’
met werk van kunstenaar Ruud
Bartlema is tot en met 2 juli te
bekijken in de dorpskerk aan het
Kerkpad 1 in Castricum. De kerk is
– naast de reguliere kerkdiensten
– ook geopend op donderdag van
10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van
10.30 tot 12.30 uur.

Open dag brouwerij Dampegheest van 11.00 tot 17.00 uur aan
de Achterweg 22 in Limmen. Info
via www.dampegheest.nl.

Zangeres Janne Schra zingt
teksten van M. Vasalis om 16.00
uur in de dorpskerk aan het
Kerkpad 1 in Castricum. Reinout
Douma van het Noordpoolorkest
begeleidt haar op vleugel. Entreeprijs 10 euro inclusief koffie/thee.

Vissen met behulp van een kor

Uitvoering cantate ‘Een taal van

ZONDAG 29 MEI

WOENSDAG 1 JUNI

Voorstelling Der Letzte Holländer
door De Omstanders om 20.00
uur in het oude ketelhuis van
Duin & Bosch aan de Oude
Parklaan 76 in Bakkum. Info en
kaarten via www.karavaan.nl.
Foto: Bas de Brouwer

Orgelconcert door Erik Jan Eradus
om 15.00 uur in de Sint Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 113 in
Castricum met werken van Bach
en Guilmant. Pauze met koffie en
thee, deurcollecte na afloop. Foto:
aangeleverd

ZATERDAG 28 MEI

Oorlogsmuseum 1940-1945 aan
de Julianaweg 43 in Akersloot
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Entreeprijs: 2,50 euro (geen pin
aanwezig). Parkeergelegenheid
om de hoek nabij de jachthaven.
Info via www.oorlogsmuseum1940-1945.nl.

liefde’ door het koor van De Witte
Duif om 16.00 uur in de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen. Toegang
gratis, collecte na afloop.

Barbara Jonk exposeert van 4 juni
tot en met 6 juni in het kerkje De
Kemphaan op het eiland De
Woude. Openingstijden van 12.00
tot 17.00 uur. Info op www.
dewoude.net/activiteitenkalender/expositie-barbara-jonk-1/

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

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

Foto: aangeleverd

(sleepnet) van 12.00 tot 13.00 uur
op het strand bij Castricum. Verzamelen bij de IVN-vlag ter hoogte
van strandpaviljoen Deining.
Deelname is gratis, info en
aanmelden via www.ivn.nl/afdeling/midden-kennemerland.

Oud-Castricum presenteert tot
eind juli de expositie ‘Emigratie
vanuit Castricum’ in gebouw De
Duynkant aan de Geversweg 1b
in Castricum. Deze expositie is op
elke eerste en derde zondag van
de maand te bekijken tussen
13.30 en 16.00 uur. De entreeprijs
bedraagt 1 euro (gratis voor
leden).
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Jubileumboek
100 jaar Vitesse’22

Voetbalteams van kindcentra Helmgras en Paulusburcht met supporters op weg
naar de KNVB-regiofinale in Den Helder. Foto: aangeleverd

Castricumse voetbalteams
in KNVB-regiofinale gestrand

Castricum - Vanaf heden is het jubileumboek van voetbalvereniging
Vitesse ’22 bij kantoorboekhandel
Laan aan de Burgemeester
Mooijstraat verkrijgbaar. Deze eerste
week is de verkoopprijs gesteld op
30 euro. Vanaf 1 juni 2022 zal de prijs
van het boek 32,50 euro bedragen.
Ook kunt u het boek nog via de
website www.100jaarvitesse22.nl
bestellen.
Op zaterdag 28 mei kunnen reeds
bestelde boeken afgehaald worden
in de bestuurskamer van de club aan
de Puikman van 10.00 tot 12.00 uur.

Castricum - Met een bus vertrokken de voetbalteams van kindcentrum
Helmgras en kindcentrum Paulusburcht vorige week naar Den Helder
voor de KNVB-regiofinale van het schoolvoetbaltoernooi. Bijgestaan
door enthousiaste supporters gingen beide teams de strijd aan voor een
plaats in de districtsfinale in Uithoorn op 1 juni.
De kampioenen van het Castricumse
schoolvoetbaltoernooi hebben op 12
mei de lokale finale gespeeld tegen
twee scholen uit Heemskerk. Het
meisjesteam van kindcentrum Helmgras won van de Zevenhoeven uit
Heemskerk. De jongens van kindcentrum Paulusburcht versloegen in een
spannende wedstrijd het team van
De Bareel uit Heemskerk. Alle teams
waren aan elkaar gewaagd, waardoor
er een spannende penaltyserie nodig
was voor de beslissing.
Op woensdag 18 mei vertrokken de
beide Castricumse kampioenen
samen met een bus naar de Regiofinale bij FC Den Helder. Het vervoer
was verzorgd door de beide ouderverenigingen van de kindcentra

Martijn Kuijs schiet uit een vrije trap de 1-1 onberispelijk binnen. Foto: aangeleverd

Vitesse in slotfase toch nog
op gelijke hoogte met VIOS: 1-1

Helmgras en Paulusburcht. Gefocust
en gespannen vertrokken de teams
en hun supporters naar Den Helder
om het op te nemen tegen schoolvoetbalkampioenen uit de KNVBregio west. In twee spannende toernooien vochten de voetballers zich
een weg door de drie poulewedstrijden en speelden vervolgens in de
kruisfinales.
Hoewel er ontzettend goed en sportief voetbal werd gespeeld, waren de
prestaties van de twee Castricumse
kindcentra niet voldoende een ticket
naar de districtsfinale. Wel een
geweldige ervaring voor de voetballers, hun klasgenoten én de
supporters!

Castricum - In Warmenhuizen telde voor VIOS eigenlijk alleen een overwinning op koploper Vitesse. Voor de titel moest de ploeg namelijk door
een veel slechter doelsaldo minimaal één punt meer vergaren dan zowel
Vitesse als HSV. Lang zag het er naar uit dat die broodnodige winst ook
behaald zou worden, nadat VIOS in de 66e minuut op 1-0 was gekomen.
Maar bij het begin van de blessuretijd moest VIOS de eerste tegengoal op
eigen terrein in 2022 incasseren. Een héél belangrijke goal voor beide
teams, want VIOS zag de titelkans zo goed als in rook opgaan terwijl
Vitesse die titel nu écht in eigen hand kreeg.
Door Vitesse’22
De avondvierdaagse voert de
deelnemers onder meer door het bosen duingebied rond Castricum.
Foto: aangeleverd

Schrijf je in voor de
avondvierdaagse
Castricum - De avondvierdaagse kan
dit jaar weer doorgaan. Het evenement vindt plaats van 13 tot en met
16 juni. Vier avonden lekker
wandelen in het bos en het duingebied met aan het einde de welverdiende medaille.

Harry Lute is veertig jaar scheidsrechter van het Nederlands Handbal Verbond (NHV).
Foto: aangeleverd

Gouden fluit voor Harry Lute
Akersloot - Al veertig jaar lang fluit
Harry Lute met veel plezier
wedstrijden voor de Nederlandse
handbalbond. Daarom ontving hij
onlangs de gouden fluit uit handen
van penningmeester Paul Sap van
Meervogels’60. Sinds 1982 heeft Lute
zo’n zestig à zeventig wedstrijden per
jaar gefloten, zowel voor de bond als
voor de vereniging zelf. De uitreiking
vond plaats na de wedstrijd van de

A-jeugd tegen Westsite, waarvoor
Lute met een klein smoesje als
scheidsrechter was aangesteld. Zelfs
de aanwezigheid van zijn volledige
gezin inclusief kleinkinderen deed
hem nog niet direct vermoeden dat
er iets bijzonders zou gaan gebeuren.
Sap dankte hem namens de vereniging voor zijn grote inzet en sprak de
hoop uit dat hij nog lang als scheidsrechter door zal blijven gaan.

ZONDAG 29 MEI
Aanvang 14.30 uur:

LIMMEN - EGMONDIA
Pupil v.d. week:
Balsponsors:

JESSE LEMMINK SPELER VAN LIMMEN JO13-3
Autobedrijf Dirk van der Steen

Velen zullen de Castricumse avondvierdaagse associëren met de basisschooljeugd die vier avonden
wandelen onder begeleiding van
ouders of verzorgers. Niet alleen de
basisschooljeugd, maar iedereen kan
zich inschrijven voor de Castricumse
avondvierdaagse. De voorinschrijving hiervoor is inmiddels gestart en
loopt tot 6 juni. Deze editie zal een
speciale worden, aangezien de stichting die de avondvierdaagse organiseert vijf jaar bestaat. Uiteraard is er
op de laatste avond een feestelijke
intocht van alle wandelaars op de
Geversweg. Daarnaast staat op de
derde avond nog een verrassing op
het programma.
De avondvierdaagse start zoals altijd
bij dorpshuis De Kern aan de Overtoom. Aanmelden kan per e-mail
(wandelcommissie.castricum@gmail.
com). De kosten bedragen 4 euro per
persoon en kunnen betaald worden
aan de start op de eerste avond.
Inschrijven kan ook nog op de eerste
avond bij het startpunt, maar deelname kost dan 5 euro. Deelnemers
kunnen kiezen uit afstanden van 5,
10 en 15 kilometer per avond.
Starten kan vanaf 17.00 uur. Let op:
een duinkaart is verplicht!

Een beladen duel op het scherpst
van de snede, waarbij de grensrechter van de thuisploeg de
grenzen van de sportiviteit tot twee
keer toe ruim wist te overschrijden.
Onvoorstelbaar dat na vijf minuten
spelen zijn vlagsignaal voor buitenspel van Rik Beentjes werd overgenomen na een prachte breedtepass
over zo’n 35 meter. Bij het versturen
van die pass stond hij minimaal één
meter achter zijn directe tegenstander, maar werd toch in kansrijke
positie teruggefloten. Het fysiek sterkere VIOS had de eerste helft wel een
licht veldoverwicht en de opbouw
van achteruit was beter verzorgd,
maar dat leidde niet of nauwelijks
tot kansen. Verdedigend stond
Vitesse als een huis, al gold hetzelfde
ook voor VIOS. Toch was Vitesse
voorin wat gevaarlijker, met onder
meer een prima schietkans voor
Martijn Kuijs in de 30e minuut. Hij
raakte de bal echter niet optimaal en
zag zijn inzet voor het doel langs
gaan. De 0-0-ruststand was dus een
terechte afspiegeling van de krachtsverhoudingen in het veld.
Ook het eerste kwartier van de
tweede helft was hetzelfde spelbeeld te zien. In de 60e minuut
moest keeper Tom Laan geblesseerd
het veld verlaten. Hij werd
vervangen door de pas 18-jarige
Sven Geerlings. Laatstgenoemde

kende evenwel een ongelukkige
start. De bal belandde bij het uitverdedigen na een corner precies bij de
vrijstaande Sam Bruin, die met een
lepe kopbal over alles en iedereen
heen VIOS op voorsprong zette; 1-0.
Nog in dezelfde minuut was het
bijna alweer gelijk toen de ingevallen Joey van Esveld de op links
vrijstaande Martijn Kuijs aanspeelde.
Kuijs nam de bal ditmaal wel vol op
de pantoffel, maar gaf net niet de
goede richting mee. Vitesse moest
dus verder op zoek naar de gelijkmaker. Een vrije trap wegens duwen
midden voor het doel en net buiten
het strafschopgebied bracht echter
uitkomst. Driemaal is scheepsrecht,
want het was Martijn Kuijs die de bal
daaruit keihard in de kruising knalde;
1-1.
Uiteraard een enorme domper voor
de thuisploeg, die het toch nog wel
probeerde in de resterende blessuretijd. Verder dan een terecht afgekeurd doelpunt wegens aanvallen
van keeper Sven Geerlings kwamen
ze echter niet. De opluchting na het
laatste fluitsignaal was dan ook
groot bij Vitesse én hun grote
supportersschare. Bij winst komende
zondag thuis tegen Den Helder en
de week erna uit bij Spirit is Vitesse
verzekerd van het kampioenschap.
Dat zou natuurlijk een prachtige
afsluiting worden van het 100-jarig
bestaan van Vitesse. Maar zover het
nog lang niet.

