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Door Hans Boot

Directeur Willemieke de Waal van De 
Kennemer Duincampings is trots op 
de aanwinst van twee huisjes op 
Camping Geversduin die grotendeels 
uit plastic bestaan: ,,De huisjes – een 

product van het bedrijf Save Home 
– zijn duurzaam, mooi en van alle 
gemakken voorzien. 
Alleen de vloer en de meubels zijn 
niet van plastic, maar van speciaal 
gecerti�ceerd hout gemaakt. De 
daken bevatten zonnepanelen, zodat 

de huisjes ook nog eens energieneu-
traal zijn.’’

Supernetjes
,,Ons huisje staat op een ruime en 
rustige plek’’, vertelt Marco Schreutel-
kamp die daar met zijn gezin op de 
avond voor Hemelvaartsdag tot en 
met de zondag daarna zijn intrek 
heeft genomen. Hij vervolgt: ,,We 
hebben bewust hiervoor gekozen, 
omdat deze manier van recyclen 
goed is voor de natuur. Ook waren 
we nieuwsgierig, want wij zijn zelf 
bezig met de aanleg van een luxe 
camping op het eiland Tiengemeten 
onder Rotterdam. Daar komen onder 
andere Tiny Houses te staan, dus 
daarvoor doen we hier ook ideeën 
op.’’

De campingbezoeker is zeer 
tevreden over het bijzondere huisje: 
,,Alles ziet er supernetjes uit en func-
tioneert naar wens. Grappig is dat 
het bed van gerecycled karton is 
gemaakt. Overigens is de huurprijs 
aan de forse kant, maar dat heeft 
waarschijnlijk met de hoge fabrica-
gekosten te maken.’’

Castricum - Vorig jaar zomer werd na de opruimactie Boskalis Beach 
Cleanup Tour op het Castricumse strand aangekondigd dat er van moei-
lijk recyclebaar plastic een huisje voor camping Geversduin zou worden 
gemaakt. Dat is nu werkelijkheid geworden.

Vakantiehuisjes van moeilijk 
recyclebaar plastic op Geversduin

Het plastic vakantiehuisje op camping Geversduin. Foto: Hans Boot

Castricum - Het idee voor een taartenbakwedstrijd in zorgcentrum De Boogaert ontstond spontaan na een televisie-
uitzending van het programma ‘Heel Holland Bakt’. Bewoners, vrijwilligers en personeelsleden deden mee. Tien 
verschillende taarten werden door een vakjury beoordeeld op smaak, bite, afwerking en structuur. Lees elders in deze 
krant verder. Foto: Henk de Reus

Hetty van Wandelen (94) wint eerste 
editie ‘Heel De Boogaert bakt’
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woensdag 1 juni 2022

Gemeentenieuws

      

Agenda Raadsplein 
Donderdag 9 juni 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00     Zienswijze op jaarstukken diverse gemeenschappelijke 
regelingen:
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de GGD Hollands 
   Noorden

aarrekening 0 van N en begroting 0 3 van affier
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Vuilverbrandings-
   installatie (VVI) & vaststellen wijziging van de Gemeenschappe-
   lijke Regeling VVI
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het Regionaal 
   Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) & toestemming tot 
   wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA
• Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio 
   Noord-Holland Noord 

19.30 – 20.15 Vaststellen bestemmingsplan Kooiweg 8 te Castricum
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 

1A Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2022 
1B Lijst van ingekomen stukken 
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

1E Vragen uit de raad 
Pauze

21.15 – 22.30 Vervolgbehandeling beleidsplan Schuldhulpverlening* 
. .30 valsto enverordening

Prins Bernhard Culuurfonds collecteert
van 29 mei t/m 4 juni 2022.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Rijksweg 68, 
Limmen’ en ontwerpbesluit hogere waarde

       

Agenda raadsinformatieavond / commissies 
Donderdag 2 juni 2022   

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 20.45  Gelegenheid voor reacties inwoners en organisaties op de 

Kadernota 2023 alsmede de gelegenheid om in te gaan op de 
antwoorden op de technische vragen bij de 1e Firap 2022 & 
Kadernota 2023
Pauze
Commissies

21.00 – 22.30 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 
• Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en programma
   begroting 2023 van Recreatieschap Alkmaarder- en 
   Uitgeestermeer (RAUM)

21.00 – 22.30 Rapport rekenkamercommissie BUCH inzake armoedebeleid en 
schuldhulpverlening

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 2 juni en donderdag 9 juni 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom de vergader-
ingen bij te wonen. Ook kunt u alle vergade-
ringen 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 donderdagavond 2 juni uw 
mening te geven over de Kadernota 2023. 

De kadernota vormt de opmaat naar de 
begroting van 2023 en geeft richting aan 
et financiële 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 instel-
ling 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 kader-

nota. U kunt de kadernota vinden op de 
website castricum.raadsinformatie.nl bij de 
vergaderstukken van 2 juni 2022. Als u uw 
mening wilt laten horen wordt u vriendelijk 
verzoc t zic 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. 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 uiterli k .00 uur op de
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 13 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 6 juni
Op Tweede Pinksterdag (6 juni) is het 
gemeentehuis, inclusief de balies en de 
receptie gesloten. Op die dag is ook de 
milieustraat in Castricum gesloten (net als 
die in gemeente Bergen, Heiloo en Uitgeest). 
De geplande ophaalronde voor restafval in 
Limmen-West van 6 juni wordt vervroegd 

naar vrijdag 3 juni. De ophaalronde in 
Limmen-Oost van maandag 6 juni verschuift 
naar dinsdag 7 juni. 

TIP: U kunt de juiste ophaaldagen altijd 
vinden op mijnafvalwijzer.nl en in de 
Afvalwijzer app.

Met het plan wordt op de huidige bestem-
ming van de adressen Rijksweg 68, 68A, 
68B en 68C twee nieuwe woningen moge-
lijk gemaakt. De huidige bestemming komt 
te vervallen. 

Ontwerpbesluit hogere waarde
De gemeente is van plan om op grond 
van de Wet geluidhinder, met betrekking 
tot deze woningen een hogere waarde 
vast te stellen. De geluidbelasting op 
deze woningen is ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai hoger dan de voor-
keursgrenswaarde, maar lager dan de 
maximale toelaatbare waarde.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en het ont-
werpbesluit hogere waarde kunt u 

vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
NL.IMRO.0383.BPL21Rijksweg68-ON01. 
Op officielebekendmakingen.nl vindt u de
officiële publicatie. ana uni 0 tot en
met 13 juli 2022 ligt het plan ter inzage in 
het gemeentehuis. Tijdens deze periode 
kunt u een zienswijze indienen.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kunt u een 
zienswijze naar voren brengen bij burge-
meester en wethouders (Postbus 1301, 
1900 BH Castricum), onder vermelding van 
‘bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen’.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met team Plannen en 
Projecten via 14 0251.

Verkeersbesluit oplaadpunt
Voor de toewijzing van 2 parkeervakken nabij een oplaadpunt:
• Ter hoogte van De Loet 2, Castricum
• Ter hoogte van Koningsduin 17, Castricum
• Ter hoogte van Rooinap 10, Limmen
• Ter hoogte van Juliana van Stolbergstraat 5, Castricum
• Ter hoogte van Henri Dunantsingel 1, Castricum
• Ter hoogte van ’t Kieftenland 29, Limmen
• Ter hoogte van Dotterbloem 21, Castricum
• Ter hoogte van Walingstuin 14, Castricum
• Ter hoogte van Geesterduin 1, Castricum 
• Ter hoogte van De Drie Linden 3, Limmen

Het hele verkeersbesluit kunt u vanaf 25 mei 2022 vinden op: 
www.officielebekendmakingen.nl. In et verkeersbesluit staat besc reven oe u, in de
periode van 6 weken na publicatie, bezwaar kunt maken. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met David er aar, eam erkeer via davidver aar debuc .nl.
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Ontwikkelingen in het gebied Limmen-Zandzoom

Vanaf 2 juni 2022 worden deze plannen, die betrekking hebben op het Zandzoomgebied 
in Limmen, ter inzage gelegd. Hieronder vindt u de afzonderlijke toelichting per plan.

Ontwerp bestemmingsplan 
Rotonde Rijksweg–Visweg Limmen

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in de 
aanleg van een rotonde op het kruispunt van 
de Rijksweg (N203) en de Visweg, waarvoor 
een restaurant gesloopt wordt. Ten zuid-
westen van de aan te leggen rotonde is het 
mogelijk een nieuw restaurant te vestigen 
met vier bovenwoningen en twee grondge-
bonden woningen

Ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
onder de plannaam ‘Ontwerp bestem-
mingsplan Rotonde Rijksweg – Visweg 
Limmen’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPRotondeRijksweg-ON01. 
De pd -bestanden zi n besc ikbaar via: 
www.castricum.nl/inzage. 

Op officiëlebekendmakingen.nl vindt u de 
officiële publicatie.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vra-
gen kan contact worden opgenomen met 
dhr. J.van Boven of  mw. H. Goverde via 
14-0251.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de terinzagelegging wordt een 
inloopavond georganiseerd. Deze vindt 
plaats op woensdag 15 juni 2022 van 17.00 
tot 18.30 uur in de Heeren van Limmen, 
Dusseldorperweg 103 te Limmen. 

Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder Visweg 16
en Rijksweg 123 te Limmen

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, 
als gevolg van de aanleg van een rotonde 
aan de Rijksweg-Visweg, voor de wonin-
gen aan de Rijksweg 123 en Visweg 16 een 
hogere geluidbelasting zal optreden. Om die 
reden kan hiervoor een hogere waarde op 
grond van de Wet geluidhinder worden vast-
gesteld. Op officëlebekendmakingen.nl vindt 
u de officiële publicatie.

Ter inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen 
vanaf 2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis in Castricum. Tijdens deze 
periode kunnen belanghebbenden schriftelijk 
een zienswijze naar voren brengen bij bur-
gemeester en wethouders van Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen kan 
contact worden opgenomen met  dhr. J. van 
Boven of mw. H. Goverde,  tel. 14 0251.

Ontwerp Exploitatieplan 
Rotonde Rijksweg – Visweg Limmen
Het plan heeft betrekking op een nieuw 
woongebied in Limmen-Zandzoom. Het 
woongebied ligt ten zuiden van de aan te 
leggen rotonde Rijksweg–Visweg en wordt 
verder begrensd door het Berkenlint en 
Jacob Hooij. Het plan maakt nieuwvestiging 
van een horecagelegenheid mogelijk, 
alsmede 6 woningen, waarvan 2 in het 
sociale segment.

Met het exploitatieplan wordt een goede 
ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van 
werken en werkzaamheden en een eerlijke 
verdeling van kosten en baten nagestreefd.

Ter inzage 
Het ontwerp exploitatieplan ligt vanaf 2 juni 
t/m 13 juli 2022 ter inzage in het gemeen-
tehuis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Ontwerp exploitatieplan 
Rotonde Rijksweg – Visweg Limmen’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.

RotondeRi ksweg-O 00.  vindt de offici-
ele publicatie op officiëlebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
dhr. W. Voerman, tel. 14-0251.

Verlengen behandeltermijn

Duinweg 7 in Castricum, het wijzigen van de gevels en het dak, verzenddatum 
23 mei 2022 (Z22 066924)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van een bedrijfsruimte, 
verzenddatum 23 mei 2022 (Z22 066873)
Oosterzijweg 12-14 in Limmen, het verbouwen van de verdieping Paulusgebouw, 
verzenddatum 23 mei 2022 (Z22 066768)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Evenementen en overig vergunningen

Verleende evenementenvergunning doorlopend Avondvierdaagse Castricum 
2022 van maandag 13 juni tot en met donderdag 16 juni 2022, Raadhuisplein 1 
in Castricum Duingebied Castricum, verzenddatum 13 mei 2022 (Z22 067847)
Verleende evenementenvergunning 10(2) jarig bestaan Brandweer Castricum 
op zondag 26 juni 2022, Brink, Burg. Boreelstraat, Burg. Lommenstraat 
Castricum, verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 060731)
Verleende standplaatsvergunning Kostadian verkoop Mexican Food Raadhuis-
weg Akersloot op de vrijdagen van 27 mei 2022 tot en met 31 december 2022, 
Raadhuisweg in Akersloot, verzenddatum 24 mei 2022 (Z22 072848)
Verleende evenementenvergunning Uit je bol festival Jac.P.Thijsse College 
Castricum op woensdag 8 juni 2022, De Bloemen 65 in Castricum,
verzenddatum 24 mei 2022 (Z22 073221)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Doodweg 10 in Castricum, het splitsen van een woning, datum ontvangst 24 mei 
2022 (Z22 073487)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum, het aanleggen van een inrit, datum 
ontvangst 19 mei 2022 (Z22 072918)
Tulpenveld 138 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 19 mei 
2022 (Z22 072775)
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

Startingerweg 43 in Akersloot, het bouwen van een woning, verzenddatum 23 mei 
2022 (Z22 068381)
Willem de Zwijgerlaan 1 in Castricum, het plaatsen van een erfafscheiding, 
verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 070726)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

De Drie Linden 3 in Limmen, het wijzigen van het bestemmingsplangebruik ten 
be oeve van een fitnesscentrum legalisatie , verzenddatum  mei 0   0



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
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Ontwerp Uitwerkingsplan 
Limmer Linten Moerbeilint 
Het ontwerp uitwerkingsplan Moerbeilint is 
onderdeel van de woningbouwontwikke-
ling in Limmen-Zandzoom. Het plangebied 
wordt begrensd door de Pagenlaan (noord), 
de Kapelweg (oost), deelgebied fase 3a-zuid 
Seringenlint (zuid) en de Westerweg (west). 
Het plan omvat maximaal 18 appartemen-
ten, 12 rij/hoekwoningen en 16 
vrijstaande/2/1 kap woningen. De verkeer-
sontsluiting vindt plaats via de Kapelweg 
en de Westerweg. Daarnaast is een ont-
sluiting voor langzaamverkeer voorzien op 
de Pagenlaan en sluit het plan aan op het 
Seringenlint. Op de procedure is de 
Crisis-en herstelwet van toepassing.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 2 juni 
t/m 13 juli 2022 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plan-

naam ‘Ontwerp uitwerkingsplan Limmer Lin-
ten Moerbeilint’, met plan-identificatienum-
mer: NL.IMRO.0383.UPLMoerbeilint-ON01 
en de pdf-bestanden zijn ook beschikbaar 
via: www.castricum.nl/inzage. De officiële 
publicatie vindt u op
officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij burgemeester en wethouders, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum. Voor 
een mondelinge zienswijze of vragen kan 
contact worden opgenomen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251.

Inloopbijeenkomst 
Er wordt een inloopavond georganiseerd op 
15 juni 2022 van 19.00 tot 20.30 uur in de 
Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103 
te Limmen. 

Ontwerp Exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 8e herziening
De 8e herziening heeft betrekking op 
drie nieuwe woongebieden in Limmen-
Zandzoom.

1. Gebied Moerbeilint: het gebied wordt 
begrensd door de Pagenlaan (noord), 
Kapelweg (oost), Seringenlint (zuid) en 
Westerweg (west). Het plan omvat 46 
woningen, waarvan 18 in het sociale 
koopsegment. 

2. Gebied Zandzoom Tegro-Schilder: het 
gebied wordt begrensd door het bedrij-
venterrein Nieuwelaan West (noord), de 
Rijksweg (oost), de woningen aan Visweg 
16-30 (zuid) Notenlint (west). Het plan 
omvat 19 woningen, waarvan 6 in het 
sociale koopsegment.

3. Gebied Rotonde Rijksweg; het gebied 
van de kruising Rijksweg – Visweg, 
verder begrensd door het Berkenlint en 
Jacob Hooij (zuidwest). Het plan omvat 
de realisatie van een nieuwe horecagele-
genheid en 6 woningen, waarvan 2 in het 
sociale segment.

Het exploitatieplan voorziet voor woonge-
bied 1 in een gewenste uitwerking op basis 
van het uitwerkingsplan. Voor de woonge-
bieden 2 en 3 is een nieuw ontwerp bestem-
mingsplan opgesteld, het exploitatiegebied 
wordt met deze nieuwe bestemmingsplan-
nen gecorrigeerd.

Ter inzage 
Het ontwerp exploitatieplan ligt vanaf 2 juni 
t/m 13 juli 2022 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. Tevens zijn de plannen 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Ontwerp exploitatieplan 
Limmen-Zandzoom, 8e herziening’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
BPL10zandzoom-OE08. 
Op officiëlebekendmakingen.nl vindt u de 
officiële publicatie.

Tijdens bovengenoemde periode kan ieder-
een een schriftelijke zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH  Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vragen 
kan contact worden opgenomen met dhr. 
W. Voerman, tel. 14-0251.

Ontwerp bestemmingsplan Zandzoom 
Tegro-Schilder, locatie Rijksweg Limmen

Het ontwerp bestemmingsplan maakt deel 
uit van de woningbouwontwikkeling in 
Limmen Zandzoom. Het plangebied Tegro-
Schilder ligt aan de Rijksweg ter hoogte van 
nummer 127a. Het gebied wordt begrensd 
door het bedrijventerrein aan de noordzijde, 
de Rijksweg (oost), de woningen Visweg 
16-30 (zuid) en het deelgebied Notenlint, 
in voorbereiding (west).

In het plan komen de kassen langs de Rijks-
weg, met daarachter maximaal 19 wonin-
gen. Dit betreft 6 appartementen, 6 rijwonin-
gen en 7 vrijstaande en 2/1 kap woningen. 
De kassen worden ontsloten via het bedrij-
venterrein aan de noordzijde. De woningen 
krijgen een ontsluiting via het naastgelegen 
deelgebied Notenlint (in voorbereiding). 

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet 
van toepassing.

Ter inzage 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan is te 
raadplegen op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder de plan-
naam ‘Ontwerp bestemmingsplan Zand-
zoom Tegro-Schilder locatie Rijksweg 
Limmen’, met plan-identificatienummer: 
NL.IMRO.0383.BPLZANDZOOMTEGRO-
ON01 en de pdf-bestanden zijn ook 
beschikbaar via: 
www.castricum.nl/inzage. De officiële publi-
catie vindt u op officielebekendmakingen.nl.

Tijdens bovengenoemde periode kan een 
ieder schriftelijk een zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad van Castri-
cum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 
Voor een mondelinge zienswijze of vragen 
kan contact worden opgenomen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251. 

Voorontwerp Uitwerkingsplan 
Limmer Linten Notenlint 
Het voorontwerp uitwerkingsplan Notenlint 
is onderdeel van de woningbouwontwik-
keling in Limmen Zandzoom. Het Notenlint 
ligt tussen de Rijksweg en de Hogeweg, 
ten noorden van de Visweg. Het gebied 
wordt begrensd door Hazelnootlint (noord), 
plangebied Tegro-Schilder, in voorbereiding 
(oost), woningen Visweg 32-36 (zuid) en de 
woningen Hogeweg 130-146 (west).

Het plan omvat maximaal 30 appartementen 
en 40 grondgebonden woningen (vrijstaand, 
2/1 kap en rijwoningen). De verkeersontslui-
ting vindt plaats via de Visweg en het Hazel-
nootlint. Daarnaast is een ontsluiting voor 
langzaamverkeer voorzien op de Hogeweg. 

Ter inzage 
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Voorontwerp uitwer-
kingsplan Limmer Linten Notenlint’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
UPLNotenlint-VO01. De pdf-bestanden zijn 
beschikbaar via: www.castricum.nl/inzage.

Tijdens bovengenoemde periode kan een 
ieder een inspraakreactie naar voren bren-
gen bij burgemeester en wethouders, Post-
bus 1301, 1900 BH Castricum. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251. 

Voorontwerp Uitwerkingsplan 
Limmer Linten Acacialint
Het voorontwerp uitwerkingsplan Acacialint 
is onderdeel van de woningbouwontwikke-
ling in Limmen Zandzoom. Het Acacialint ligt 
achter de woningen Hogeweg 177 en 179. 
Het deelgebied wordt begrensd door de 
schietbaan (noord), de woningen Hogeweg 
177-179 (oost) en het recreatiepark 
(zuidwest).

Het plan omvat maximaal 18 appartementen 
en 19 grondgebonden woningen (vrijstaand 
en 2/1 kap). De verkeersontsluiting vindt 
plaats via de Hogeweg ten noorden van 
Hogeweg 179. Daarnaast is een ontsluiting 
voor langzaamverkeer voorzien ten noorden 
van Hogeweg 177. 

Ter inzage 
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf 
2 juni t/m 13 juli 2022 ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Het plan is te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder de plannaam ‘Voorontwerp uitwer-
kingsplan Limmer Linten Acacialint’, met 
plan-identificatienummer: NL.IMRO.0383.
UPLAcacialint-VO01. De pdf-bestanden zijn 
beschikbaar via: www.castricum.nl/inzage.

Tijdens bovengenoemde periode kan een 
ieder een inspraakreactie naar voren bren-
gen bij burgemeester en wethouders, Post-
bus 1301, 1900BH Castricum. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met mw. 
J. Feron of mw. H. Goverde via tel. 14 0251. 









AGENDA
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

DONDERDAG 2 JUNI
Voorstelling Der Letzte Holländer zie 
woensdag.

VRIJDAG 3 JUNI
Inzamelactie voor de Voedselbank 
van 10.00 tot 12.00 uur op het kerk-
plein van de Sint Pancratiuskerk aan 
de Dorpsstraat 115 in Castricum.

Open voetbaltraining voor dames 
bij Vitesse, 20.00 uur. Aanmelden: 
meidenvoetbal@vitesse22.nl.

Schaaksimultaan door schaakgroot-
meester Karel van der Weide om 

20.00 uur bij schaakvereniging 
Vredeburg in cultureel centrum 
Vredeburg aan de Schoolweg 5 in 
Limmen. Info op www.sv-vredeburg.
nl. Foto: aangeleverd

Live muziek: ‘Gewoon Gezellig’ met 
Cees en Rens om 21.45 uur bij club-
Mariz Lounge aan de Dorpsstraat 72 
in Castricum. Toegang gratis.

ZATERDAG 4 JUNI

Muzikale kleutervoorstelling ‘Waar 
zijn de stippen van Sproet’ door 
Anita Boots en Peter Richard 
Winkelaar om 10.00 uur bij kind-
centrum Helmgras aan Het Korte 
Land 3 in Castricum. Aansluitend 
signeersessie van het gelijknamige 
nieuwe prentenboek. Info op www.
tis-oke.nl/mijn-boeken. Foto: 
aangeleverd

Kunst�etsroute Castricum van 11.00 
tot 17.00 uur met 25 locaties om 
kunst te bekijken. Alle locaties staan 
op www.kunst�etsroutecastricum.
nl.

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

Optreden Kleinkoor Castricum om 
14.00 uur en om 15.00 uur in de Tuin 
van Kapitein Rommel schuin tegen-

over het NS-station van Castricum. 
Uitgevoerd worden onder meer 
Sleep van Eric Whitacre, La Nuit van 
Jean Philippe Rameau, Psalm 121 
van Daan Manneke en As torrents 
van Edward Elgar.

ZONDAG 5 JUNI
Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum.

Kunst�etsroute Castricum, zie 4 juni.

Publieksdag Forteiland IJmuiden. 
Tickets voor de overvaart verkrijg-
baar via www.ijmuidenserondvaart.
nl.

Maandelijkse wandeling door het 
Oer-IJ-gebied om 13.00 uur bij 
Gemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in 
Akersloot. Deelname kost 2 euro 
inclusief toegang tot de expositie 
(geen pinbetaling mogelijk).

Optreden shantykoor De Zang-
neelden van 14.00 tot 16.00 uur 
in restaurant De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum. Toegang gratis. Foto: 
aangeleverd

MAANDAG 6 JUNI
Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op Camping 
Bakkum aan de Zeeweg 31 in 
Bakkum.

KDC-festival van 12.00 tot 17.00 uur 

op camping Bakkum aan de Zeeweg 
31 in Bakkum met optredens van 
zes koren: Nortada, De Vrolijke Noot, 
De Skulpers, New Voice. Lola’s en De 
Notenbalkers.

Voorstelling Der Letzte Holländer 
door De Omstanders om 14.00 uur 
en om 16.00 uur in het oude ketel-
huis van Duin & Bosch aan de Oude 
Parklaan 76 in Bakkum. Info en 
kaarten via www.karavaan.nl. 

DINSDAG 7 JUNI
Jong Castricum kookt! om 18.30 uur 
(inloop vanaf 18.00 uur) bij Welzijn 
Castricum aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. Deelname kost 5 euro, 
aanmelden uiterlijk vrijdag via info@
welzijncastricum.nl onder vermel-
ding Castricum Kookt!.

WOENSDAG 8 JUNI
Kleutervoorstelling en signeersessie 
van het prentenboek ‘Waar zijn de 
stippen van Sproet’ door Anita Boots 
om 14.30 uur bij kantoorboek-
handel Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19.

Nationale Buitenspeeldag, een initi-
atief van Nickelodeon en Jantje 
Beton. Kijk op www.buitenspeeldag.
nl voor locaties waar speciale activi-
teiten plaatsvinden.

EXPOSITIES
Cor Spil exposeert gedurende de 
maanden juni en juli realistische 
schilderijen en beelden in Gemaal 
1879 aan de Fielkerweg 4 in Akers-
loot. Cor laat zich vooral inspireren 
door de mens en de natuur om zich 
heen. Elke zondagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur geopend. Toegangs-
prijs gemaal: 1 euro (geen pinbeta-
ling mogelijk).

Maria Heideveld exposeert gedu-
rende de maanden juni en juli schil-
derijen (voornamelijk olieverf en 
gra�ef ) in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum. Dagelijks te bekijken van 
09.00 tot 17.00 uur te bekijken.

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/acti-
viteitenkalender/
expositie-barbara-jonk-1/

De expositie ‘Kunst in Hout’ is van 4 
tot en met 10 juni te zien in de Tuin 
van Kapitein Rommel schuin tegen-
over 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 schilde-
rijen van Marije Samuels. Installaties, 
beelden, objecten van sprokkelen 
drijfhout en mixed media.

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.

Oud-Castricum presenteert tot eind 
juli de expositie ‘Emigratie vanuit 
Castricum’ in gebouw De Duynkant 
aan de Geversweg 1b in Castricum. 
Elke eerste en derde zondag van de 
maand te bekijken tussen 13.30 en 
16.00 uur. Entreeprijs 1 euro.

Door Ans Pelzer

Het UIT Festival is een mix van een 
uitmarkt en cultureel festival. Anita 
Mooiweer (directeur Geesterhage), 
bruist van enthousiasme. ,,Het is zo 
bijzonder dat iedereen meedoet. 
Meer dan 230 Castricummers van alle 
leeftijden die hetzij in een vereni-
ging, hetzij in een amateurband of 
-gezelschap, zich bezighouden met 
cultuur klimmen het podium op.’’ 
Moeiteloos somt ze van de meer dan 
dertig optredens er een paar op: ,,Het 
festival wordt geopend door de slag-
werkgroep van vier jonge drumta-
lenten. Ik vind het fantastisch dat we 

hier de mogelijkheid bieden aan 
jong talent om zich te laten zien. Ook 
is er een seniorenkoor. Alle Castri-
cumse koren en muziekgroepen zijn 
er en treden op. Emergo, Connection 
en - dan noem ik er maar alvast twee. 
Ook zijn er vier dansgroepen.’’

Drie podia en binnen workshops
Het festival zal zich grotendeels 
afspelen in en om Geesterhage op 
drie podia: het Plein-, Theater- en 
Tuinpodium. Peter Brouwer (Direc-
teur Toonbeeld), die mede-initiatief-
nemer is van het UIT Festival, vult 
Anita aan: ,,Bezoekers kunnen zelf 
ook meedoen aan mini-workshops. 

Van schilderen tot theater of het 
uitproberen van instrumenten. 
Bijzonder is dat de internationaal 
bekende drummer Lukas van 
Merwijk een open masterclass komt 
geven.’’ Anita: ,,Het Huis van Hilde, 
Perspectief en vele verenigingen zijn 
te vinden met kraam op de uitmarkt. 
We sluiten het UIT Festival af met een 
spetterend optreden van een gewel-
dige Castricumse band: No Excuse. 
Ze spelen onder andere bekende 
nummers van Sting, Paul Simon, 
John Mayer, Nora Jones en de Eagles.’’

Cultuurfeest
Het idee voor dit UIT Festival is 
bedacht om het culturele leven in 
Castricum en omgeving weer in de 
spotlights te zetten na een (te) lange 
tijd waarin het culturele leven vrijwel 
plat lag. Anita: ,,Ik ben enthousiast 
over het aanbod en de goede samen-
werking met Castricumse vereni-
gingen om dit te organiseren. Ook 
ben ik blij met de steun van de 
gemeente uit het herstelfonds om dit 
festival mogelijk te maken en zo het 
culturele leven weer een positieve 
boost te geven.’’

Het UIT Festival vindt plaats tussen 
11.30 uur en 18.30 uur. Het plein voor 
Geesterhage wordt afgezet en er zijn 
hapjes en drankjes. De toegang is 
gratis. Het hele programma is op 
www.castricumuitfestival.nl te 
vinden.

Castricum - In en rondom Geesterhage barst op 11 juni het Castricum UIT 
Festival los. Het festival is een eerste resultaat van de intensieve samen-
werking tussen Toonbeeld en Nieuw Geesterhage. De middag staat in het 
teken van zingen, dansen, muziek, kunst en theater maken.

Zang, dans, theater en muziek 
op UIT Festival in Castricum

Het koor Connection onder leiding van Rolien Eikelenboom is een swingend en 
meerstemmig koor uit Castricum. Foto: aangeleverd

Publieksdag Forteiland IJmuiden

De overtocht wordt verzorgd met de Koningin Emma. Foto: aangeleverd

IJmuiden - Zondag 5 juni is de maan-
delijkse publieksdag op het Forteiland 
in IJmuiden. Het fort bij IJmuiden 
heeft een zeer bewogen geschiedenis 
en is gebouwd tussen 1881 en 1888 
met drie verdiepingen, 72 zalen en 
kamers en een grotendeels onder-
gronds gangenstelsel van 585 meter. 
Het is het grootste fort van de Stelling 
van Amsterdam. 
De overtocht naar het Forteiland 
duurt ongeveer 5 minuten en wordt 
verzorgd met de Koningin Emma, een 
zeewaardig passagierschip met een 
vaste ligplaats aan de Kop van de 

Haven in IJmuiden (Sluisplein nr. 78).  
Overige publieksdagen zijn op de 
zondagen: 3 juli, 7 augustus, 4 
september, 2 oktober en 6 november 
en de woensdagen 13 en 20 juli en 10 
en 17 augustus. Na de overtocht 
wordt u aan de steiger op het eiland 
ontvangen door gidsen van de vereni-
ging Forteiland IJmuiden. al makkelijk 
begaanbaar is. 
Toegangskaarten voor overtocht en 
rondleiding kosten € 14,50. Kaarten 
kunnen vooraf worden besteld via 
internet: www.ijmuidenserondvaart.nl 
of telefonisch: 0255-511676.

Castricum - De raadsfractie van De 
VrijeLijst dringt bij burgemeester en 
wethouders aan op actie die ertoe 
moet leiden dat de �etsenstalling bij 
het strand weer opengesteld kan 
worden. Die �etsenstalling bevindt 
zich op het dak van een loods, maar 
sinds vorig jaar zijn de stempels, die 
het bouwwerk ondersteunen, 
verdwenen. Hierdoor bestaat de kans 
op instorting. De gemeente heeft de 

�etsenstalling gesloten omdat de 
veiligheid niet gegarandeerd kon 
worden, maar De VrijeLijst ziet graag 
dat de stempels weer teruggeplaatst 
worden of dat andere passende 
maatregelen getro�en worden om 
de loods weer veilig te maken voor 
gebruik van het bovendek. Mocht 
dat niet lukken, dan wil men een 
alternatief voor het stallen van 
�etsen in de komende maanden.

De ri e i st i  fietse sta i  
strand snel weer open
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Regio - Blossom & Pine organiseert 
vieringen voor mensen in de laatste 
levensfase. Drijvende kracht achter 
Blossom & Pine is Ilse Hofstee, een 
betrokken, creatieve en onderne-
mende vrouw. Ze legt uit: ,,Je wilt je 
dierbaren graag laten weten, ervaren 
en voelen wat ze voor jou betekenen. 
Wat wil je achterlaten en meegeven 
aan deze mensen? Tegelijkertijd is er 
de mogelijkheid dat jouw dierbaren 
jou laten weten wat je voor hen bete-
kent. Hoe mooi en krachtig is het om 
dit bij leven met elkaar te delen.’’

Ilse vervolgt: ,,Voorbeelden hiervan 
zijn een mooi diner bij je thuis waar 
een chef-kok alles voor jou en je dier-
baren bereidt en we voor passende 
aankleding, decoratie en bediening 
zorgen. Of we bedenken samen een 
ritueel om je leven af te sluiten of een 
nieuwe fase aan te kondigen. Een 
exclusief video-interview voor je 
kinderen en kleinkinderen, waarin je 
leven op een persoonlijke manier 
wordt vertoond. Het zijn slechts 
enkele voorbeelden die Blossom & 
Pine kan organiseren én uitvoeren. In 
de symboliek van Blossom & Pine 
komt voor mij alles samen. Blossom, 
de bloesem, is het symbool van de 
kwetsbaarheid van het leven en de 
vergankelijkheid van schoonheid. 
Pine, de den, is het symbool voor 
kracht en onsterfelijkheid. Dat is wat 
het leven is, kwetsbaar en verganke-
lijk. De kracht en onsterfelijkheid 
waar de den voor staat verbeelden 
de herinneringen die we verankeren 
door de bijzondere vieringen van 
Blossom & Pine.’’

Ilse heeft een jarenlange ervaring in 
het organiseren en uitvoeren van 
evenementen vanuit haar bedrijf 
Oxygen Events. ,,Dat zorgt ervoor dat 
ik heel goed luister naar jouw 
behoefte en de activiteit op deskun-
dige, hartverwarmende en liefde-
volle manier organiseer en uitvoer. 
Ook de extra’s die erbij komen kijken 
kunnen we uit handen nemen zoals 
uitnodigingen, bedankkaarten en 
een aandenken om mee te geven. 
We bespreken jouw wensen en 
verlangens, totdat we de juiste invul-

ling hebben gevonden. In een veilige 
en betrokken samenwerking komt 
jouw afscheid bij leven tot bloei. Een 
samenzijn helemaal in jouw stijl, in 
jouw sfeer met jouw dierbaren. Een 
moment waarin alles samenkomt 
waar jij zelf volop bij aanwezig bent 
en je met elkaar blijvende herinne-
ringen creëert.’’

Blossom & Pine, Ilse Hofstee (06 
53964775 / ilse@blossomandpine.nl). 
Kijk op www.blossomandpine.nl voor 
meer informatie.

Blossom & Pine: waarom wachten met 
die mooie woorden tot de uitvaart?

Ilse Hofstee. Foto: aangeleverd

Via ultrasound worden de vetcellen 
aangepakt en tegelijkertijd worden 
de spieren middels elektrostimulatie 
getraind, zonder kans op blessures. 
Het is laagdrempelig, niet alleen voor 
mensen die fanatiek sporten en dat 
laatste extra randje niet weg krijgen, 
maar ook voor de mensen die niet 
meer actief kunnen of willen sporten. 
Ook helpt het bij cellulitis en striae. 
Het apparaat doet het werk, terwijl je 
ontspannen ligt. Zo simpel is het! Er 

wordt gekeken naar de wens van de 
klant en wat daarvoor nodig is. Het 
aantal behandelingen is afhankelijk 
van iemands doel en is zowel voor 
mannen als vrouwen.
Nieuwgierig geworden? Meld je aan 
voor een intake en proefbehande-
ling. Nu voor 39 euro. Bel/app naar 
06 85852603 of mail naar limmen@
easyslim.nu om aan te melden. Kijk 
op www.easyslim.nu voor uitge-
breide informatie.

Geen intensieve trainingen, het apparaat doet al het werk. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Je mag per persoon maximaal drie 
oude verfverpakkingen inleveren, 
waarna je per verpakking één 
kortingsvoucher ontvangt. Vervol-
gens koop je die nieuwe verfrissende 
tint zijdeglans, glans of muurverf. 
Lever je bij besteding van tenminste 
twintig euro een voucher in, dan 
gaat er zomaar vijf euro van je 
aankoopbedrag af. Dat is nog eens 
lekker schilderen aan de binnen of 
buitenkant van je woning! De actie 
loopt tot 26 juni, dus ruim op die 
oude verfblikken en schaf een nieuw 
kleurtje aan, al ga je pas over een 
paar maanden schilderen. Kijk even 

op www.hubo.nl/verfkliek voor de 
volledige actievoorwaarden.
Trouwens, bij die verf horen natuur-
lijk ook klasse kwasten en verfrollers 
in verschillende uitvoeringen. Weet 
je niet welke kwast of roller het beste 
bij je aangeschafte verf past? Die 
vakbekwame uitleg krijg je bij Hubo 
Bouwmarkt Castricum van John Res 
en zijn vriendelijke medewerkers aan 
de Castricummer Werf 70. Je kunt er 
terecht maandag tot en met vrijdag 
van 09.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag tot 17.00 uur. Buiten deze 
‘Verfkliek’-actie zijn er nog veel meer 
aantrekkelijke acties in het kader van 
het 55-jarig bestaan van Hubo, dus 
sla je slag!

Vijf piek voor je verfkliek bij 
Hubo Bouwmarkt Castricum
Castricum - Je gelooft je ogen niet… Met je oude aangebroken en al jaren 
in de schuur staande verfresten kun je nu maar liefst vijf euro korting 
krijgen bij je nieuwe aankoop van een verfrissend ver�e. Normaal blijven 
die oude blikken jaren nutteloos ruimte innemen of verdwijnen ze bij de 
speciale afvalinzameling. Nu worden via Hubo Bouwmarkt Castricum die 
oude verfblikken natuurlijk ook milieuvriendelijk afgevoerd, alleen vang 
je er nu vijf euro korting voor.

Bas van Alem en John Res van Hubo Bouwmarkt Castricum klaar om te gaan rollen. 
Foto: Aart Tóth

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag 14.30 & 19.30 uur 

maandag 14.30 uur 

Jurassic World: Dominion
donderdag, vrijdag & zaterdag 19.30 uur

zondag & maandag 15.00 & 19.30 uur

dinsdag & woensdag 19.30 uur

Top Gun: Maverick
vrijdag 15.00 uur 

dinsdag 19.30 uur

Mothering Sunday
donderdag 19.30 uur 

vrijdag & zaterdag 15.00 uur

woensdag 19.30 uur

Operation Mincemeat
zaterdag 15.00 uur 

maandag 19.30 uur

Downton Abbey
zondag & maandag 12.30 uur

De Bad Guys (NL)

Programma 2 juni t/m 8 juni

Het is vier jaar na de verwoesting van 
Isla Nublar. Dinosaurussen leven – en 
jagen – nu overal ter wereld. Het 
kwetsbare evenwicht tussen dino-
saurussen en mensen zal de 
toekomst opnieuw vormgeven. Voor 
eens en altijd wordt duidelijk of de 
mens bovenaan de voedselketen kan 
blijven in een wereld die hij moet 
delen met de meest angstaanja-

gende wezens die ooit hebben 
geleefd.

Chris Pratt en Bryce Dallas Howard 
worden vergezeld door Oscar®-
winnaar Laura Dern, Je� Goldblum 
en Sam Neill in een groots en adem-
benemend avontuur, ge�lmd op 
diverse mooie locaties over de hele 
wereld.

Jurassic World: Dominion

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.

Operation Mincemeat

Limmen - Na een lange tijd stilzitten moeten de kilo’s eraf en de spieren 
sterk en strak worden! Wat is easyslim.nu Limmen? ,,Ons sterke punt is 
dat de mensen niet aan een of ander crashdieet hoeven. Onze klanten 
liggen ontspannen op de behandeltafel, terwijl het geavanceerde appa-
raat al het werk doet.’’

Snel de overtollige kilo’s
eraf met easyslim.nu Limmen
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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 2 JUNI 
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  3 JUNI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
Open kerk van 10.30 tot 12.30 
uur met stilte en bezinning bij 
het aansteken van een kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur: pastoor Ruben Torres. 
Eerste vrijdag van de maand 
juni: 9.00 tot 12.00 uur, kerk 
open voor bezoekers om even 
tot rust te komen of een kaarsje 
op te steken.

ZATERDAG 4 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: pastoor Ruben Torres 
met Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: meditatieve viering 
met liturgisch koor. Voorganger: 
Pastor K. Kint.

ZONDAG 5 JUNI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur: ds. Rik Willemsen. 
Pinksterviering m.m.v. Cantorij 
en met kinderdienst. 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 en diaken Marcel de Haas 
met Gemengd Koor. 

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

In de Oude Keuken 
op ‘Dijk en Duin’
10.00 uur: pastor Anton 
Huisman.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Viering in de tuin van 
Protestantse Kerk met samen-
zang. Voorgangers ds. G. van 
Reeuwijk en Pastor M. 
Nagtegaal.

MAANDAG 6 JUNI 
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur: pastoor Ruben Torres 
m.m.v. Annie Assendelft en Ria 
Peters.

DINSDAG 7 JUNI 
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur: pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

De paden op, de lanen in met een 
Dopper ri kfles a  e ere i ke

Doppers zijn niet alleen duurzaam, 
maar ook uniek vanwege het ‘inge-
bouwde’ bekertje. Fijn voor degene 
die niet uit een �es wil drinken. Ook 
is er een thermos Dopper waarin je 
water 9 uur heet of 24 uur koud blijft. 
Als je voor zo’n kleurige Dopper kiest, 
doe je het niet alleen voor jezelf. 
Want vanaf de eerste Dopper die ooit 
werd verkocht, heeft de producent 
geld gedoneerd aan de Simavi-
waterprojecten in Nepal. Daardoor 

hebben tienduizenden Nepalezen nu 
een watertappunt met schoon drink-
water in de buurt. Wanneer je een 
hele dag gaat lopen, mag een 
gezonde lunch voor onderweg niet 
ontbreken. Verpak je broodjes in een 
‘Baggie’: een kleurig en afwasbaar 
zakje van Keep and Leaf dat je keer 
op keer kunt gebruiken. Ook voor 
duurzame producten kunt je prima 
bij de Wereldwinkel terecht. Je vindt 
Wereldwinkel in Castricum aan de 

C.F. Smeetslaan 4 en op Facebook en 
Instagram.

Castricum - Op 13 juni start de Avondvierdaagse in Castricum. Het is �jn 
om tijdens het wandelen een �esje water bij je te hebben. En dan natuur-
lijk wel een �es die je steeds opnieuw met kraanwater kunt vullen. 
Daarom geeft Wereldwinkel Castricum van 1 tot en met 11 juni twintig 
procent korting op alle soorten Dopper drink�essen.

Goed voorbereid op (het wandel-)pad 
met deze uitrusting. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Alle ambachtelijke ijsmakers in 
Nederland die meededen aan de 
wedstrijd kregen de opdracht kerse-
nijs te maken. ,,Dat is een ijssmaak 
die niet zo makkelijk is te maken, 

vergeleken bij aardbeien- of frambo-
zenijs. Bij kersenijs vervaagt de 
smaak vaak, wat bij het kersenijs van 
De Roset niet het geval was’’, volgens 
de jury. Vince Spijkerman van De 
Roset en top-ijsmaakster Lisa de 
Haan stonden te glimmen van trots. 

De plaquette en prachtige beker zijn 
dan ook prominent terug te vinden 
in de ijssalon aan de Dorpsstraat 17.
Lisa vult daarbij nog even aan: ,,Alle 
24 ambachtelijke ijssoorten zijn 
gemaakt met melk van een ambach-
telijke boer, ze zijn suikervrij en alle 
sauzen maken we zelf zonder 
toevoeging van geur-, kleur- en 
smaaksto�en. Alles is dus echt puur 
natuur.’’ 
Ook de versieringen tot aan de koek-
kruimels komen uit de eigen 
patisserie. 
Kortom, kom lekker proeven, want 
buiten het uitverkoren kersenijs, zijn 
er nog meer zeer smakelijke ambach-
telijk gedraaide ijssmaken.

Heb je eerdaags een gezellige buurt-
barbecue of een familiefeestje, dan 
zou het huren van de ijskar op 
bijgaande foto een prachtig toetje 
zijn. Eventueel gevuld met het uitver-
koren ambachtelijke kersenijs. Kijk 
even op www.deroset.nl, mail naar 
bestellingen@deroset.nl of bel 0251 
652386. Gewoon langskomen kan 
natuurlijk ook, om meteen het kerse-
nijs te proeven, heerlijk!

Castricum - Maar liefst 24 soorten en smaken ambachtelijk banketbak-
kersroomijs kun je terugvinden in de vitrine van patisserie De Roset. De 
smaak ‘kersen’ werd door het Patisserie College als beste van heel Neder-
land uitgeroepen.

atisserie De oset aa  e top met 
ekkerste i s e a  e er a

Top-ijsmaakster Lisa de Haan ook trots op de eerste prijs. Foto: Aart Tóth

Na zijn opleiding tot tekenleraar 
heeft hij steeds de ontwikkelingen 
van Castricum en omgeving met 
pen, potlood en penseel vastgelegd. 
Het liefst zittend in het gras, langs de 
waterkant of op een duin; op 
ooghoogte met de horizon. Zo is 
langzamerhand een beeldende 
geschiedschrijving ontstaan van een 
dorp, dat na de oorlog is gegroeid als 
kool. 

Afgezien van de artistieke kwaliteit is 
alleen al daarom Lute’s werk zeer de 
moeite waard. En dan ook nog eens 
tentoongesteld in een pand van vóór 
de oorlog met een bijzondere 
geschiedenis. 

Verder is er prachtig werk te zien van 
Rosalie Hammink en haar leerlingen 
op het gebied van keramiek, teke-
ningen en aquarellen.

Lees op www.castricummer.nl meer 
over de Kunst�etsroute Castricum.

Hee  astricum i  Dorpshuis De er
Castricum - Tijdens de Kunst�etsroute Castricum op 4 en 5 juni hangen in 
dorpshuis De Kern (Overtoom 15) aquarellen, tekeningen en etsen van 
Nico Lute (1948). Op de zolder van De Kern heeft hij in zijn jeugd nog 
cursussen in het creativiteitscentrum gevolgd.

Dorpshuis De Kern, aquarel Nico Lute. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. zachte glanzende stof; 7. naaldtekening (ets);
12. verfrissing; 13. eivormig; 14. scheepsvloer; 15. titel (afk.);
17. weg met bomen; 19. metaal; 21. ruimtelijke ordening
(afk.); 22. klein hertje; 24. miniatuurstad bij Den Haag; 27. jon-
gensnaam; 28. voorjaarsbloem; 30. steen; 31. zwarte kleveri-
ge stof; 32. verzamelnaam voor Japanse vechtsporten; 33.
maat in de houthandel; 35. telwoord; 37. vestibule; 38. proes-
ten; 41. groef in karton; 42. lichtste edelgas; 44. deel van een
schoen; 46. spoorstaaf; 47. boerenplaats; 48. kleine modewin-
kel; 49. azijn; 50. niet deskundige; 52. binnenwater; 54. mid-
delbaar inkomen; 56. tijdperk; 58. voorover buigen; 61. voor-
zetsel; 62. spottend lachje; 64. windrichting (afk.); 65.
naaldboom; 67. afslagplaats bij golf; 68. doortochtgeld; 70.
karakter (inborst); 72. handbagage; 73. giechelen (Lachen);
76. waterloop. 77. loofboom; 78. inkeping (krab); 79. vang-
werktuig; 81. nummer (afk.); 82. Amerikaanse geheime dienst
(afk.); 83. adellijk persoon; 84. mannetjesschaap; 86. slagwer-
ker; 87. lus in een achtbaan.

Verticaal 1. elkaar het hof maken; 2. universiteitsbibliotheek
(afk.); 3. oeverkant; 4. plaats in Noord-Holland; 5. Europese
hoofdstad; 6. koppel (stel); 7. glibberen; 8. levenslucht; 9. op
grote afstand; 10. klein kind; 11. staathuishoudkundige; 16.
mannetjeshond; 18. binnenvaartuig; 20. jute baal; 21. getand
wiel; 23. iedere; 25. melkklier; 26. Duits automerk; 27. hooi-
maand; 29. denksportbeoefenaar; 32. balletdanseres; 34.
bontgekleurde papegaai; 36. deel van een staalfabriek; 37.
natuurgebied; 39. inleidend muziekje; 40. edelmoedig; 42.
handwerktechniek; 43. uitscheidingsvocht van de nieren; 45.
haarkrul; 46. vertragingstoestel; 51. streepjescode (afk.); 53.
lidwoord; 54. pittige pasta; 55. steekvlieg; 56. roemen; 57.
tegen; 59. doelpunt; 60. onderdanig; 62. heetwatertoestel; 63.
voetstuk van een beeld; 66. stap; 67. open plek in een bos;
69. deel van het oor; 71. kippenloop; 73. gewicht; 74. inwen-
dig orgaan; 75. wreed Romeins heerser; 78. horizon; 80.
omslag voor papieren; 82. symbool voor koper; 85. muziek-
noot.

Tegoedbon Tegoedbon Tegoedbon Tegoedbon Tegoedbon Tegoedbon 
v� r m� r v� r m� r v� r m� r v� r m� r v� r m� r v� r m� r 
lie� t tien lie� t tien lie� t tien lie� t tien lie� t tien lie� t tien 
� sjes� sjes� sjes
lie� t tien 
� sjes
lie� t tien lie� t tien lie� t tien 
� sjes
lie� t tien 
� sjes
lie� t tien 
� sjes
lie� t tien lie� t tien lie� t tien 
� sjes
lie� t tien 

Puzzel mee en win een een tegoedbon voor maar liefst tien ijsjes, 
beschikbaar gesteld door De Roset! Mail de oplossing voor woens-
dag 8 juni naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, 
adres en telefoonnummer. 

De Roset aan de Burgemeester 
Mooijstraat 17
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De afgelopen jaren is de vraag naar 
kinderopvang in Castricum hard 
gestegen. Steeds meer ouders 
zoeken naar kinderopvang om hun 
werk en de zorg voor hun kinderen 
te kunnen combineren. Stichting 
Forte Kinderopvang was al enkele 
jaren op zoek naar geschikte 
panden in Castricum om ouders op 
de steeds langer wordende wacht-

lijst te kunnen helpen. Ook zijn er 
wijzigingen op een andere Forte-
locatie, waardoor een nieuwe 
locatie nodig is. De tuin van het 
pand aan de Dorpsstraat wordt 
aangepast om de kinderen een 
heerlijke natuurlijke buitenruimte te 
kunnen bieden. Het kinderdagver-
blijf krijgt de naam Het Strandhuis 
mee. Met deze naam wordt niet 

alleen naar het �jne strand van 
Castricum verwezen, maar is er ook 
een directe aansluiting met de al 
bestaande Forte kinderdagver-
blijven De Vuurtoren en Het 
Zandkasteel. 
Het nieuwe kinderdagverblijf wordt 
ingericht met vier groepen, met 
zowel horizontale groepen 
(kinderen van dezelfde leeftijd) als 
verticale groepen (kinderen 0-4 
jaar). 

Er is nog plaats! Wilt u meer infor-
matie? Kijk dan op www.fortekin-
deropvang.nl of bel 0251 658058.

Nieuw kinderdagverblijf Forte Kinderopvang
Castricum - Forte Kinderopvang start een nieuw kinderdagverblijf aan de 
Dorpsstraat. Deze nieuwe opvang voor 0-4-jarige kinderen wordt geves-
tigd in het voormalige pand van ABN-AMRO. Na een grondige verbou-
wing van dit pand hoopt Forte na de zomer de deuren van het nieuwe 
kinderdagverblijf te openen.

Het pand aan de Dorpsstraat krijgt een �inke opfrisbeurt. Afbeelding: Rotteveel 
bouwmanagement en vastgoedadvies
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Door Hans Boot

Het zal even vreemd zijn om Brigitte 
van Campen (59) niet meer de 
scepter te zien zwaaien in De Oude 
Keuken. Ondanks dat ze nog niet 
echt de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft bereikt, nam ze afscheid en 
vertelde waarom: ,,Zowel voor mij als 
voor De Oude Keuken is het goed om 
een nieuwe wind te laten waaien. Dit 

brengt voor beiden nieuwe energie 
en mogelijkheden. Ik laat het bedrijf 
in vertrouwen achter bij een ijzer-
sterk team van vakmensen onder de 
nieuwe bezielende leiding van 
collega en ervaren sociaal onder-
nemer Edwin Teljeur.’’

Fijne sfeer
Het restaurant verhuisde in 2014 
vanuit het oude duinboerderijtje 

naar het pand dat vroeger dienst 
deed als gaarkeuken. Op de vraag of 
dat gebracht heeft wat Brigitte ervan 
verwachtte luidt haar antwoord: ,,Het 
heeft veel meer gebracht. We zijn 
�ink gegroeid en hebben heel veel 
mensen opgeleid en begeleid naar 
nieuwe werkplekken of vervolgon-
derwijs. We hebben ook impact 
kunnen maken bij onze toeleveran-
ciers en collega’s van sociale onder-

nemers als Bak’m, Fermento en de 
Klompenhoeve. Daarnaast hebben 
we veel bezoekers ontvangen, maar 
ook feesten, evenementen, vergade-
ringen en caterings verzorgd. Dat 
resulteerde in heel veel blije mensen 
en een �jne sfeer. Nu verzorgen we 
ook nog het ontbijt voor gasten van 
hotel De Watertoren tegenover ons. 
Dat alles maakt dat we blijven 
groeien!’’

Corona
Er komt heel wat kijken bij de exploi-
tatie van een dergelijk bedrijf, maar 
ook daarover laat Brigitte zich posi-
tief uit: ,,Buiten de coronatijd om 
hebben we altijd in de zwarte cijfers 
gedraaid en halen we meer dan 85 
procent van onze omzet uit de 
horeca. Dat is erg knap voor een 
sociale onderneming. Het doel van 
onze stichting is namelijk maatschap-
pelijke winst en dat is het creëren 
van werk- en leerplekken voor 
mensen met afstand tot de arbeids-
markt. Onze middelen worden 
ingezet om dit doel te bereiken en 
dat lukt al vijftien jaar.’’

De Oude Keuken heeft een gevari-
eerde menukaart. Toch was er niet 
aan te ontkomen dat het diner werd 
geschrapt. Daar werd echter tijdens 
corona een prima alternatief voor 
bedacht: ,,We zijn soepel geswitched 
naar afhaal- en bezorgmaaltijden. 
Ook nu nog is dat mogelijk via de 
webshop en er zijn vast in de 
toekomst nieuwe kansen voor de 
avondmaaltijd’’, aldus de afge-
zwaaide directeur.

Muziekoptredens
Brigitte laat ook weten dat de perso-
nele bezetting van De Oude Keuken 
goed geregeld is: ,,Elk jaar beginnen 
er nieuwe leerlingen aan trajecten en 

stromen er leerlingen uit. Daarvoor is 
het is nog steeds belangrijk om 
gemeentes, scholen, beroepsonder-
wijs en verwijzers op de hoogte te 
brengen van onze leer- en werktra-
jecten. Verder werken we met een 
heel divers team van vakkrachten, 
begeleiders, oproepkrachten, leer-
ling-medewerkers en vrijwilligers.

De horecagelegenheid organiseerde 
regelmatig muziekoptredens op de 
zondagmiddag, die ook door corona 
vervielen. Brigitte: ,,Onze muziekvrij-
williger start dit weer zoetjes aan op, 
maar zou best wat hulp daarbij 
kunnen gebruiken.’’

Afscheid
Vele relaties, familieleden en 
vrienden kwamen 22 mei naar De 
Oude Keuken om afscheid te nemen 
van Brigitte. Ze werd toegesproken 
door Thijs Pennink, bestuursvoor-
zitter van de stichting, burgemeester 
Mans en coördinator Leren & Werken 
Haya Hinten. Na haar dankwoord 
werd Brigitte aangenaam verrast 
toen ze naast de entree van het 
restaurant het bord ‘BRIGITTE VAN 
CAMPEN TERRAS’ mocht onthullen 
dat haar door het bestuur en perso-
neel van De Oude Keuken werd 
aangeboden.

Tot slot reageert ze op de vraag wat 
haar dierbaarste herinneringen zijn: 
,,Dat zijn er teveel om op te noemen. 
Het meest genoot ik toch altijd van 
het zien van de leerlingen die vaak 
wat timide binnen kwamen, maar na 
verloop van tijd enorm groeiden in 
vaardigheden en zelfvertrouwen. 
Met zoveel geduld en kennis bege-
leid door mijn team. Dat maakt mij 
nog steeds erg trots en dankbaar. Ik 
hoop ze dan ook nog vaak te zien op 
mijn eigen terras…’’

Castricum - Brigitte van Campen was vijftien jaar directeur van achtereenvolgens de horeca/leerwerkbedrijven 
Het Oude Theehuys en De Oude Keuken op Duin en Bosch. Op zondag 22 mei nam Brigitte afscheid en werd ze 
feestelijk uitgeluid.

Brigitte gestopt bij De Oude Keuken

Brigitte (op de voorgrond rechts) wordt letterlijk uitgezwaaid op het naar haar genoemde terras. Foto: Minou Spits

Door Henk de Reus

De vakjury is samengesteld uit vier 
bewoners van de verschillende afde-
lingen van het zorgcentrum. Zij 
hebben als taak om uit tien aangele-
verde taarten de beste te kiezen. De 
winnaar krijgt eeuwige roem en een 
Meesterbakker-schort van ‘Heel 
Holland bakt’ van Omroep Max.

Als de taarten rond 15.30 uur voor de 
juryleden op tafel worden gezet start 
de beoordeling. Er wordt gelet op de 
bite, smaak, afwerking en structuur.

Bij het proeven van een stuk van de 
vierde taart zegt een van de jury-
leden er spijt van te hebben dat hij 
tussen de middag nog getafeld heeft. 
Aan de hand van de hierboven 
genoemde criteria noteren de jury-
leden hun beoordeling op een A4’tje. 

Intussen wachten de deelnemers en 
de bewoners met spanning af wie er 
straks als ‘Meesterbakker’ uit de bus 
komt. Als de juryleden klaar zijn en 
hun scores hebben ingeleverd kan 
het uitbuiken voor hen beginnen.

Namens ‘Huiskamer Lavendel’ mag 
mevrouw Hetty van Wandelen (94) 
het fel begeerde Meesterbakker-
schort van ‘Heel Holland bakt’ in 
ontvangst nemen. Ze wordt in haar 
rolstoel naar de jurytafel gereden, 
neemt de felicitaties in ontvangst en 
krijgt het schort omgehangen. 
Op de vraag of het moeilijk was om 
vanuit haar rolstoel een taart te 
bakken is het nuchtere antwoord 
‘Welnee, ik zie zelf slecht en hoefde 
alleen maar het deeg in de kom te 
kloppen’. 

Oeps, als de jury dit geweten had…

Castricum - Twee vrijwilligers van De Boogaert waren op een middag met 
enkele bewoners aan het breien toen het over de uitzending van ‘Heel 
Holland bakt’ van een dag eerder ging. Hieruit ontstond het idee om in 
het zorgcentrum een soortgelijke wedstrijd te organiseren met de naam 
‘Heel De Boogaert bakt’. Bewoners, vrijwilligers en personeelsleden 
deden mee. Woensdag was de prijsuitreiking.

Enthousiaste bakkers strijden voor 
felbegeerd Meesterbakker-schort

Een uit bewoners samengestelde vakjury beoordeelt de tien taarten. Foto: Henk de Reus



Castricum - Dames opgelet! Lijkt het je leuk om te voetballen, of wil je het een 
keer ervaren? Kom op vrijdag 3 juni om 20.00 met de Vitesse-dames 
meetrainen. Daarna is er uiteraard een borrel in de kantine. Mocht je nog 
vragen hebben, mail dan naar meidenvoetbal@vitesse22.nl.

Vitesse houdt open 
voetbaltraining voor dames

Uitgeest – Silvia Veldhuis woont in 
Uitgeest en is sinds kort haar eigen 
bedrijf gestart in gezichts- en decol-
letebéhandelingen, genaamd Sil’s 
Beauty4you.
 ,,Ik werk met de HIFU (High Intensity 
Focused Ultrasound). Bij deze behan-
deling worden er intensieve ultrage-
luid energiepulsen in de diepere 
huidlagen afgegeven waardoor de 
aanmaak van collageen gestimuleerd 
wordt. De huid verbetert en verste-
vigt en het liftende e�ect zal geleide-
lijk ontstaan. De HIFU is een non-
chirurgische facelift.”

Voor meer informatie en/of een 
afspraak, bel 06-43407416. 

Volg de Facebookpagina Sil’s Beau-
ty4You HIFU en lees meer over de 
behandeling.

Facelift zonder operatie
bij Sil’s Beauty4you

KORT
De Zaalneelden
Bakkum - Shantykoor De Zaal-
neelden uit Egmond aan Zee 
treedt zondag van 14.00 tot 
16.00 uur op bij restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude 
Parklaan 117. Het optreden 
maakt onderdeel uit van de 
Kunst�etsroute. De koorleden 
presenteren zich in traditionele 
kleding uit het begin van de 
vorige eeuw en de liedjes doen 
de tijden van houten schepen, 
ijzeren mannen, getaande zeilen 
en louche havenkroegen 
herleven. Het koor staat onder 
leiding van Laura Zwart en is 
nog op zoek naar mannen die 
het geheel willen versterken. 
Belangstellenden kunnen zich 
via www.zaalneelden.nl 
aanmelden. Bij slechte weers-
omstandigheden gaat het 
optreden niet door.

Stop de groei
Castricum - Op 9 juni is Paul 
Schenderling te gast bij een 
bijzondere editie van het Transi-
tiecafé, georganiseerd door de 
werkgroep Groene Kerk en Tran-
sitie Castricum. Deze jonge 
econoom heeft zijn leven omge-
gooid om de klimaatcrisis te lijf 
te gaan. Samen met Matthias 
Olthaar schreef hij het boek ‘Hoe 
handel ik eerlijk’. Hij voert een 
hartgrondig pleidooi voor een 
eerlijke en duurzame economie, 
die niet langer op groei geba-
seerd is. Plaats: Supreme 
College, Koning Willemstraat 1. 
Aanvangstijd: 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). De toegang is 
gratis, maar een bijdrage in de 
kosten van harte welkom.

Zingen en digidingen
Castricum - Bibliotheek Kenne-
merwaard en Stichting Welzijn 
Castricum hebben een mooie 
nieuwe activiteit op de vrijdag-
ochtend: zingen en digidingen. 
Eerst samen Nederlandse liedjes 
zingen, zoals ‘Het Dorp’, ‘Bran-
dend Zand’ en ‘Sjakie van de 
Hoek’. Gewoon aan de ko�etafel, 
ongedwongen, omdat zingen blij 
maakt. Na a�oop ruimte om met 
vragen te komen over je 
mobieltje, tablet, laptop of 
andere digitale zaken. 
Aanmelden is niet nodig, je bent 
van harte welkom op vrijdagoch-
tend van 10.30 tot 11.30 uur 
(inloop vanaf 10.00 uur met 
ko�e/thee) in De Landbouw aan 
de Dorpstraat 30. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Drankrijder raakt 
rijbewijs kwijt
Limmen - In de nacht van 
donderdag op vrijdag trof de 
politie op de Hogeweg een 
65-jarige automobilist aan die te 
diep in het glaasje had gekeken. 
De man reed om 02:50 uur door 
Limmen, sprak met dubbele 
tong en was onvast ter been. 
Een ademanalyse aan het poli-
tiebureau wees uit dat hij bij 
drie maal de toegestane 
maximum waarde had over-
schreden. Tegen de man wordt 
proces-verbaal opgemaakt en 
zijn rijbewijs werd ingenomen.

Silvia werkt met de HIFU. 
Foto: aangeleverd

Het landschap is het resultaat van 
natuurlijke processen en menselijke 
activiteiten. Vooral vanaf de 19e 
eeuw zijn de menselijke ingrepen 
enorm toegenomen, waardoor land-
schappen van aanzien zijn veran-
derd. Behalve de technologische 
vooruitgang, de bevolkingstoename 
en de daaruit voortvloeiende 
woningbehoefte, heeft ook de 
toegenomen mobiliteit sporen door 
het landschap getrokken. Vanaf het 
midden van de 20e eeuw heeft de 
schaalvergroting in de landbouw tot 
grote landschappelijke verande-
ringen geleid. Het ruimtebeslag voor 
woningbouw, aanleg van kantoor-
parken, bedrijventerreinen, recreatie-
gebieden, zonnevelden en plaatsing 
van windturbines gaat nog steeds 
door. Cultuurlandschappen verliezen 
hun speci�eke kenmerken en de 
natuurwaarden verminderen.

Leefmilieu
Het jaar 2019 was het jaar van de 
klimaatacties. Ook jongeren gingen 
de straat op om te demonstreren 
voor een beter klimaatbeleid. De 
crises waar we mee te maken 
hebben, stapelen zich op: de stikstof-
crisis, de biodiversiteitscrisis, de 
klimaatcrisis en vermoedelijk straks 
ook nog een watercrisis. Het roer 

moet om. Termen als klimaatveran-
dering, wateroverlast en droogte, 
zeespiegelstijging, luchtkwaliteit, 
energietransitie, biodiversiteit, kring-
looplandbouw, woningbehoefte en 
mobiliteit hebben allemaal met onze 
leefomgeving te maken. Er is veel 
kennis, innovatie en creativiteit 
nodig om voor de opgaven waar we 
voor staan, passende oplossingen te 
vinden.

Leidraad
Voor de gemeenten Castricum en 
Uitgeest zit het kapitaal vooral in die 
landschappelijke afwisseling die in 
hoge mate het woongenot bepaalt 
en een grote aantrekkingskracht 
uitoefent op recreanten. Ons welbe-
vinden is sterk afhankelijk van de 
kwaliteit van onze ruimtelijke omge-
ving. De stichting zal daarover 
waken, maar wil ook meedenken 
over het versterken van bestaande 
kwaliteiten en het toevoegen van 
nieuwe. De informatiebundel, met de 
daarin geformuleerde standpunten, 
is een leidraad voor het behartigen 
van landschappelijke belangen. De 
informatiebundel is via de website 
www.alkmaardermeeromgeving.nl te 
raadplegen of te downloaden. Een 
papieren versie is te koop bij boek-
handel Laan in Castricum.

Nieuwe versie informatiebundel 
‘Gekende landschappen’
Castricum - Elke vier jaar actualiseert de Stichting Alkmaardermeerom-
geving haar informatiebundel ‘Gekende landschappen’. Onlangs is een 
nieuwe versie uitgebracht. Gekende Landschappen 2022-2026 geeft een 
breed en up-to-date overzicht van de huidige status, ontwikkelingen en 
vooruitzichten van de gebieden tussen en rondom de woonkernen van 
de gemeenten Castricum en Uitgeest. Deze uitgave is mogelijk gemaakt 
door een schenking van de Stichting TriArcus. De gift is aan de Stichting 
Alkmaardermeeromgeving toegekend om het bevorderen en in stand 
houden van cultureel erfgoed in de ruimste zin. Dat is een mooie erken-
ning voor het werk van de stichting.

Het dorpssilhouet van Uitgeest op het voorblad van de informatiebundel ‘Gekende 
Landschappen’. Foto: Ernst Mooij

LEZERSPOST

Op 5 mei schreef ik een ingezonden stukje over de glasvezela�aire. Ik 
maakte melding van het feit dat het toch van de gekke is dat er twee of 
meer kabels de grond in gaan voor één functie. De gemeente legt uit in 
de krant van 25 mei dat het ze niet gelukt is om met de partijen tot een 
bevredigende oplossing te komen. Blijft de vraag hoe stellig ons bestuur 
is geweest in de roep om samenwerking van de partijen. Het bestuur 
zadelt de inwoners op met dubbele of misschien wel driedubbele over-
last en dan hebben we het nog niet over de extra stikstofuitstoot wat het 
met zich meebrengt. De gemeente zegt dat het iedereen vrij is om een 
instellingsbesluit aan te vragen als men OPTA-geregistreerd is. Dat mag 
dan zo zijn; de gemeente is denk ik ook vrij om nee te zeggen tegen de 
ine�ciënte, overlast-gevende en verspillende manier van werken. Voor 
de goede orde, ik ben een voorstander van snel internet dat de glasvezel-
kabel ons kan brengen. Nogmaals, gemeentebestuur: neem u verant-
woordelijkheid en grijp in. Verschuilt u zich niet achter de zogenaamd 
geldende regels.

Frans Klein Ikink, 
Castricum

Glasvezelnetwerk

Comité Zuidoostroute Nee ziet 
moeite beloond: ,,Het is gelukt!’’
Castricum - Comité Zuidoostroute Nee is dolblij. In het coalitieakkoord van de 
gemeente Castricum staat namelijk klip en klaar dat er geen randweg komt, 
geen westelijke en geen zuidoostelijke. De posters kunnen achter de ramen 
weg. Het is tijd voor feest. Het comité dankt iedereen die hen heeft gesteund 
en in het bijzonder de Castricumse politiek! Meer info: www.zuidoostroutenee.
nl. Foto: aangeleverd
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De locatie is al sinds 2016 in beeld 
voor meer betaalbare woningen in 
Castricum. Na het kaderstellend 
besluit van de gemeente Castricum 
eind 2017 heeft het vier jaar geduurd 
voordat het plan was uitontwikkeld. 
De vertraging is vooral veroorzaakt 
door de stikstofproblematiek die 
(ook) voor dit plan moest worden 
opgelost. Krista Walter, directeur-
bestuurder van Kennemer Wonen: ,,Ik  
ben heel blij met dit moment. De 48 
betaalbare woningen die hier komen, 
zijn hard nodig voor de woningzoe-
kenden in onze regio. Met de bouw 
hiervan nemen wij, ondanks de 
scherpe prijsstijgingen waar de 
sector mee geconfronteerd wordt, 
toch onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.’’

Betrokken partners
Peter Hommes, directeur bouw bij 
Tervoort Egmond: ,,Kennemer Wonen 
is een opdrachtgever waar wij al 
jaren een goede relatie mee hebben. 
Wij zijn trots om voor Kennemer 
Wonen het project met 48 apparte-
menten op Duin en Bosch te mogen 
realiseren. Qua omvang en type 
project past dit ons prima, hier zijn 
wij goed in. Wat het voor ons ook 
bijzonder maakt, is dat het om sociale 
huurwoningen gaat die worden gere-

aliseerd. Dit is goed voor de 
gemeente Castricum en daar dragen 
wij graag ons steentje aan bij. Een 
bijkomend voordeel is dat het project 
voor ons naast de deur is; wij zijn een 
échte regionale bouwer. Inmiddels is 
Gebr. Beentjes inmiddels gestart met 
bouwrijp maken. Wij staan klaar om 
te bouwen en hebben er zin in!’’

Ontwerp in lijn met 
historie Duin & Bosch
Het ontwerp van de woningen op 
Duin & Bosch refereert aan de zoge-
naamde chaletstijl uit het begin van 
de vorige eeuw, die ook in het nabij-

gelegen voormalig hoofdgebouw is 
toegepast. De 48 sociale huurappar-
tementen komen in twee gebouwen 
van vier lagen. In het project is veel 
aandacht voor ‘natuur-inclusief’ 
bouwen op deze unieke locatie. Dat 
is een verzamelterm voor maatre-
gelen om natuur te integreren in 
nieuwbouw. Denk daarbij aan 
inbouwkasten voor broedende 
vogels en vleermuizen, streekeigen 
beplanting en natuurvriendelijke 
verlichting.

Meer conceptbouwen
Voor toekomstige plannen op 
nieuwe bouwlocaties kijkt Kennemer 
Wonen meer naar de mogelijkheden 
van conceptbouwen, het bouwen 
van woningen die door aannemers 
zelf zijn uitontwikkeld. Op deze 
locatie op Duin & Bosch behoorde 
dat niet tot de mogelijkheden. Krista 
Walter: ,,Waar dit wel mogelijk is, 
verwachten we met conceptbouwen 
niet alleen de bouwkosten te kunnen 
beteugelen, ook de bouwsnelheid 
kan worden vergroot omdat we niet 
steeds het wiel hoeven uit te vinden. 
Dat zorgt uiteindelijk sneller voor 
meer betaalbare woningen voor onze 
huurders.’’

Planning Duin en Bosch
Op de locatie voor de 48 sociale 
huurwoningen wordt tot en met 
augustus 2022 het terrein bouwrijp 
gemaakt en de nutsvoorzieningen 
aangelegd. Eind augustus start 
Tervoort met de bouw van de twee 
gebouwen. Ruim een jaar later, in het 
najaar van 2023, worden de 
woningen opgeleverd.

Castricum - Op de locatie waar binnenkort gestart wordt met de bouw 
van 48 betaalbare huurappartementen, is de aannemingsovereenkomst 
getekend tussen Tervoort Egmond, Gebr. Beentjes GWW en Kennemer 
Wonen. Vorige week werden de handtekeningen gezet. De bouw kan nu 
echt beginnen.

Overeenkomsten getekend: Bouw 
woningen Duin & Bosch kan starten

Een artist impressie van het ontwerp voor de 48 sociale huurwoningen.
Afbeelding: aangeleverd

Van links naar rechts: Peter Hommes (Tervoort), Krista Walter (Kennemer Wonen) en 
Jan Mors (Gebr. Beentjes). Foto: aangeleverd

Castricum - Samen een dagje 
eropuit met informatie over de 
begrazing door de Schotse hooglan-
ders, Black Face Schapen en geiten? 
Op 16 juni organiseert Welzijn 
Castricum dit gezellige dagje uit. 
Samen met andere leeftijdgenoten 
(70+) maakt u een huifkartocht door 
de bossen. Een prachtige rit door het 
bos- en duingebied van Heemskerk. 
Die dag verzamelen de deelnemers 
zich om 12.30 uur op de parkeer-
plaats Oudendijk in Heemskerk. De 
huifkar met twee trekpaarden komt 

daar iedereen ophalen. De kosten 
voor deelname bedragen 30 euro 
inclusief ko�e of thee. Rond 15.30 
uur is de activiteit afgelopen. 

Aanmelden kan bij Welzijn Castricum 
aan de Dorpsstraat 30 in Castricum, 
door een e-mail naar info@welzijn-
castricum.nl te sturen of door te 
bellen naar nummer 0251 656562. 
Wie zelf niet in staat is om naar 
parkeerplaats Oudendijk te komen, 
kan bij aanmelding overleggen over 
de mogelijkheden.

Huifkartocht met koffie
Met de huifkar door het bos- en duingebied van Heemskerk. Foto: aangeleverd

Castricum - Met welke bus kan ik 
naar mijn familie? En hoe zit dat nou 
met de OV-chipkaart? 

Bij het Reisloket kunnen senioren 
terecht met al hun vragen over het 
openbaar vervoer. De deskundige 
OV-ambassadeurs nemen alle tijd 
voor u en weten welke vragen seni-
oren hebben. 
Kom langs voor antwoord op uw 
praktische vragen of een persoonlijk 
reisadvies. 
U kunt ook gratis het openbaar 
vervoer uitproberen. 

Het Reisloket is op woensdag 8 juni 

van 12.30 tot 16.30 uur aanwezig in 
Bibliotheek Kennemerwaard aan de 
Geesterduinweg 1. 
De medewerkers kunnen ook helpen 
met het installeren van een reis-
planner op uw smartphone. 
En u komt te weten hoe voordelig de 
bus anno nu is: er zijn meerdere 
aantrekkelijke voordelen voor 
senioren. 

Bij het Reisloket kunnen senioren 
gratis een probeerkaart afhalen, 
waarmee ze een dag lang in alle 
bussen van Connexxion in Noord-
Holland kunnen reizen. Leuk voor 
een dagje uit!

Reisloket voor informatie, 
advies en gratis uitproberen OV

Castricum - In het kader van het 
opvrolijken van het dorpshart heeft 
de gemeente Castricum �nanciën ter 
beschikking. Via het Ondernemers-
fonds hebben de ondernemers 
gekozen voor ‘hanging baskets’, zoals 
tegenwoordig hangende planten-
bakken genoemd worden. Inderdaad 
�eurt het behoorlijk op, met een 
zonnetje erbij. 
Het Bakkerspleintje knapt er ook van 

op, ondanks dat de geraniums nog 
tot volwassenheid moeten komen. 
Jaren geleden is ook eens een 
poging gedaan het dorpshart op te 
pimpen met ‘hanging baskets’, maar 
toen strandde het project op het 
water geven. 
Hopelijk is dit nu beter geregeld en 
kunnen we een zomer lang genieten 
van �eurige ‘hangende 
plantenbakken’.

Dorpshart fleurt op met 
‘hanging baskets’

De ‘hanging baskets’ op het �eurige Bakkerspleintje. Foto: Aart Tóth

Limmen/Castricum - In de nacht van 
donderdag 19 op vrijdag 20 mei 
werden in Limmen en Castricum 
diverse auto’s vernield. in de omge-
ving van de Bogerdlaan, Clusiuslaan 
en Vijverlaan in Limmen ging het om 
zeven auto’s. 
In Castricum moesten veertien voer-
tuigen aan in de omgeving van de 
Hendrik Casimirstraat en de Willem 
de Zwijgerlaan het ontgelden. Van 
elke auto stak iemand minstens één 
en soms twee banden lek. De 

vermoedelijke dader zou een man op 
een �ets kunnen zijn. 

Heeft u enig idee wie hiervoor 
verantwoordelijk zou kunnen zijn of 
heeft u misschien beelden van de 
betre�ende nacht waarop de dader 
te zien is? 
Neem dan contact op met de politie 
via telefoonnummer 0900 8844 of 
anoniem via 0800 7000. U kunt ook 
via www.politie.nl een bericht naar 
de wijkagent sturen.

Wie stak banden van 21 auto’s lek?

Na het reisadvies met de bus op pad. 
Foto: Stefan Kro�t





20 inderegio.nl • 1 juni 2022NIEUWS

De familie Kruijenaar woont al sinds 
1622 in Akersloot. Jan Kruijenaar 
vertelt uitgebreid over zijn jeugd-
jaren aan de Koningsweg. Over zijn 
schooltijd, zijn familie, vrienden en 
zijn arbeidzame leven. Jan is erg 
actief in het Akersloter verenigings-
leven en dit levert mooie en boei-
ende verhalen op. Aansluitend is er 
een beknopte genealogie van de 
familie Kruijenaar.

Fusieperikelen zijn van aller tijden! Al 
in de 19e eeuw kwamen regelmatig 
gemeentelijke fusieplannen op tafel. 
Maar de fusieplannen rond 1980 
konden niet op instemming van de 
Akersloters rekenen. Sterker nog, er 
ontstond een uitgebreide protestbe-
weging van Akersloters. Vele stickers 
met de tekst ‘Akersloot zelfstandig’ en 
posters met deze boodschap hingen 
achter menig raam in Akersloot. Als 
klap op de vuurpijl trokken verklede 
Akersloters naar Uitgeest om daar 
kritische geluiden te laten horen 
tijdens een lezing van minister Hans 
Wiegel. Met succes, zo zou later 
blijken.

Wat is de overeenkomst tussen 
enkele archeologische vondsten in 
Akersloot, Limmen en Heiloo? Dat 

hier bijna vijfduizend jaar geleden de 
eerste bewoners neerstreken op 
deze strandwallen en leefden van 
zowel de jacht als landbouw. Een 
verslag van verschillende opgra-
vingen in deze regio toont de relatie 
tussen deze vondsten aan.

De nieuwe katholieke kerk is inmid-
dels al vijftig jaar oud. Veel tumult en 
protest was er bij de sloop van de 
oude neogotische kerk. Het bisdom 
wilde een eenvoudige en sobere 
kerk, maar het kerkbestuur wilde het 
anders. De plannen, de centen en het 
bouwen van de kerk komen in dit 
verhaal aan bod. Maar ook de vele 
activiteiten in en rond de kerk. Een 
boeiend verhaal over het verande-
rend tijdsbeeld van de katholieke 
kerk in de Akersloter gemeenschap.

Dorpsgezichten deel 5 laat de veran-
deringen in het noorden van Akers-
loot zien. Hoe was het in de jaren 
vijftig, mooi open en wijds. Met vele 
mooie foto’s van Boekel vroeger en 
nu.

De dreiging van een oorlog in de 
jaren dertig leidt ook in Akersloot tot 
maatregelen. Een heuse luchtbe-
schermingsdienst wordt opgericht. 

Om te signaleren als er vijandige 
vliegtuigen over vliegen en om de 
bevolking te waarschuwen. Ook is er 
voorlichting over verduistering, 
gifgassen en beschermingsmaatre-
gelen van de bevolking bij 
bombardementen.

Tenslotte een overzicht van wat zich 
allemaal in 2021 heeft afgespeeld. 
Ook komen de coronamaatregelen 
aanbod. Het lijkt al ver weg, maar de 
coronamaatregelen hebben veel 
invloed op de activiteiten in het 
dorp. Het jaarboek wordt thuisbe-
zorgd bij alle leden. Voor niet-leden 
is het jaarboek verkrijgbaar bij Novy 
Velzeboer aan de Julianaweg 40.

Akersloot - Zojuist verschenen: jaarboek ‘De Groene Valck’ van de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot. Kort samengevat: super dik met leuke, 
gevarieerde verhalen en boordevol foto’s.

Super dik jaarboek Oud-Akersloot 
boordevol mooie verhalen

De katholieke kerk, zo’n vijftig jaar geleden in aanbouw. Foto: Oud-Akersloot

Jan Kruijenaar vertelt in het nieuwe 
jaarboek over zijn jeugdjaren aan de 
Koningsweg. Foto: Oud-Akersloot

Kleutervoorstelling bij 
presentatie nieuw prentenboek

De interactieve voorstelling is gratis 
toegankelijk voor peuters, kleuters 
en hun ouders/begeleiders. Zij 
kunnen het gewenste aantal 
toegangsbewijzen aanvragen door 
een mailtje naar anita@breetveld.
com te sturen. Met poppenspel en 
onder muzikale begeleiding van Jan 
van der Schaaf op accordeon, vertelt 
Anita het verhaal over lieveheers-
beestje Sproet, dat zijn stippen kwijt-
raakt en alle dieren in het bos inscha-
kelt voor hulp.

Het speelse prentenboek is een uniek 
samenwerkingsproject tussen 
kunstenaar Peter Richard Winkelaar, 
die de kleurrijke illustraties heeft 
verzorgd, en auteur Anita Boots. Het 
verhaal is op rijm gesteld en bedoeld 
voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 
6 jaar. Het bijzondere aan het boek is 
dat kinderen zelf de a�oop ervan 
kunnen bepalen. Anita Boots is zelf 
leerkracht van een kleutergroep. 
,,Mijn kleuters waren proefkonijn bij 

de ontwikkeling van het prenten-
boek. Ze reageerden erg enthousiast 
op het verhaal en de kleurige illustra-
ties en droegen nieuwe ideeën en 
oplossingen aan voor Sproet. Dat is 
ook gelijk het thema van het boek: 
hoe ga je om met een tegenslag of 
een teleurstelling? Laat je je hoofd 
hangen of zoek je naar een oplos-
sing?’’ Het is inmiddels haar derde 
prentenboek.

De kleutervoorstelling begint 
zaterdag om 10.00 uur. Aansluitend 
is er gelegenheid om het prenten-
boek te laten signeren door de 
auteur en de illustrator. Kijk op www.
tis-oke.nl/mijn-boeken voor nadere 
informatie en bestellingen. In 
Castricum is het prentenboek van 
Sproet ook verkrijgbaar bij kantoor-
boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 19. Daar signeert 
Anita Boots op woensdag 8 juni om 
14.30 uur in combinatie met een 
voorstelling.

Castricum - Anita Boots en Peter Richard Winkelaar presenteren zaterdag 
hun nieuwe prentenboek. Dat doen ze tijdens een muzikale kleutervoor-
stelling bij kindcentrum Helmgras aan Het Korte Land 3. Het prenten-
boek ‘Waar zijn de stippen van Sproet?’ gaat over de zoektocht van lieve-
heersbeestje Sproet naar zijn stippen.

Na de kleutervoorstelling signeren Anita Boots en Peter Richard Winkelaar hun 
nieuwe prentenboek. Foto: aangeleverd

Castricum - De plaatselijke afdeling 
van de Zonnebloem heeft onlangs 
weer een leuk uitstapje 
georganiseerd. 
Op 11 en 25 mei bezocht een groep 
gasten een favoriete locatie: het 
strand. Bij paviljoen Zeezicht genoot 
men van ko�e met slagroom en 
gebak. Daarna een drankje naar 
keuze en nog een heerlijk broodje 
kroket. 

Er stond een stevig windje, maar een 
paar gasten hebben samen met vrij-
willigers toch een frisse neus gehaald 
en zijn heerlijk richting zee 
gewandeld. 
De gasten vonden het heel �jn om 
de zee en het strand weer eens te 
hebben gezien. 

Om half twee stonden de Zonne-
bloemchau�eurs weer beneden bij 
Zeezicht klaar om de gasten naar 
huis te brengen. 
Mede door de gezellige bediening in 
paviljoen Zeezicht was het weer een 
zeer geslaagd en bijzonder gewaar-
deerd Zonnebloemuitje.

Met de Zonnebloem naar het strand

De gasten van de Zonnebloem lieten zich het broodje kroket goed smaken. 
Foto: aangeleverd

Oekraïense vluchtelingen welkom 
bij Bibliotheek Kennemerwaard
Castricum - Bibliotheek Kennemer-
waard wil graag iets doen voor 
Oekraïense vluchtelingen. Daarom 
heeft men een ‘Welkom Box’ samen-
gesteld. Daarin zit onder meer een 
bon voor een jaar gratis lidmaat-
schap. De bibliotheek biedt allerlei 
mogelijkheden om mensen uit 
Oekraïne in een veilige en rustige 
omgeving te ondersteunen met hun 
verblijf in Nederland.

Taalondersteuning
Het Taalhuis is een plek in de biblio-
theek. Hier kun je meedoen met het 
Taalcafé. In verschillende vestigingen 
van Bibliotheek Kennemerwaard zijn 
taalcafés waar anderstalige volwas-
senen Nederlands met elkaar kunnen 
oefenen. Je kunt er ook eenvoudige 
boeken en een makkelijke krant 
vinden. En er zijn ook heel veel 
programma’s om zelf, of met je taal-
maatje, op de computer te oefenen.

Hulp bij invullen formulieren
Met vragen over de overheid kun je 
terecht bij het Digitale Overheid 
Spot. Maar bij dit gratis inloop-
spreekuur kun je ook langs komen 
met je vragen over taal, rekenen en 
omgaan met de computer. Bijvoor-
beeld een afspraak maken bij de 

gemeente of het aanvragen van 
Digi-D. Ook kun je hulp krijgen bij 
het leren gebruiken van de 
computer.

Voorlezen aan kinderen
Jonge kinderen en hun ouders 
kunnen aansluiten bij bestaande 
voorleesactiviteiten als BiebStart en 
BiebStart PLUS. Iedere week zijn er 
voorleesmomenten in verschillende 
vestigingen Kinderen van 0 tot 6 jaar 
zijn samen met hun (groot)ouders of 
verzorgers van harte welkom. De 
ochtenden zijn gratis te bezoeken. 
Reserveren is niet nodig, je kunt 
gewoon langkomen en meedoen!

Gratis gebruik wi� en 
printmogelijkheden
In alle vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard is het mogelijk om 
gratis gebruik te maken van WiFi. 
Ook voor het printen van docu-
menten kun je in de bibliotheek 
terecht.

Waar verkrijgbaar
De Bibliotheek Welkom Box is 
verkrijgbaar in alle vestigingen van 
Bibliotheek Kennemerwaard en in de 
gemeentehuizen van Alkmaar, Heer-
hugowaard, Castricum en Bergen.
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Door Ans Pelzer

Ronald: ,,De kern van het bedrijf is 
drinkwatervoorziening. Schoon 
drinkwaters is een eerste levensbe-
hoefte. In de praktijk vindt afstem-
ming plaats tussen de afdelingen van 
drinkwater en natuur. Ik werk in een 
groot in�ltratiegebied voor drink-
water. Als er ergens in het duin 
gewerkt wordt, willen we daar vanuit 
groen bij betrokken zijn. Dan kijken 
we wat de minste schade voor het 
kwetsbare duin oplevert. Die samen-
werking tussen blauw en groen is 
echt supergaaf. Tegenwoordig 
nemen we de hydroloog (deskun-
dige op het gebied van de water-
kringloop) mee het duin in en kijken 
we samen waar en hoe werkzaam-
heden voor de drinkwatervoorzie-
ning gaan plaatsvinden.’’

In details
,,Vijftien jaar geleden was dat 
minder. Dan werd je verrast door 
werkzaamheden aan de drinkwater-
voorziening. Nu kijken we ver van 
tevoren of er vogels broeden en of 
de zandhagedissen er zijn. We 
werken samen en doen dan meer 
dan de wet verplicht. Natuurbeheer 
zit ‘m in de details. Een plusje voor 
de natuur is meegenomen. Orchi-
deeën bijvoorbeeld zijn heel kwets-
baar. Met verkeerd beheer of graaf-
werk raak je die kwijt. Als ze op een 
bepaalde plaats verdwijnen 
proberen we op een ander plek 
uitbreiding voor orchideeën te 
krijgen.’’

Kwetsbaar gebied
,,We adviseren bij werkzaamheden 
om in een minder kwetsbare tijd te 
werken of soms om op bepaalde 

plekken geen auto of een kraan neer 
te zetten omdat het kwetsbaar 
gebied is. Ik vind het een onwijs gaaf 
vak. De projectleiders van blauw zien 
ons graag komen. Als er een water-
leiding vervangen moet worden 
vragen ze altijd of ik even kom 
kijken. Zo proberen we kwetsbare 
soorten in het duin te beschermen. 
En mee te werken aan het zuiveren 
van zo’n mooi product, drinkwater.’’

Passie voor natuur
,,Vijftien jaar zit ik nu in het vak. Via 
allerlei omwegen kwam ik hier 
terecht. Ik wist vroeger niet wat ik 
wilde worden, het werd administratief 
medewerker en gra�sch vormgever. 
Maar het was allemaal niet naar mijn 
zin. Daarop ben ik naar een arbeids-
psycholoog gestapt. Ik had geen idee 
wat ik wilde doen. Daaruit bleek wel 
een passie voor natuur en het kwartje 
viel. Ik ben toen met mijn vriendin 
naar allerlei open dagen gegaan. Daar 
heb ik echt van genoten: alles wat ik 
zag en hoorde. Puur op gevoel ben ik 
natuurbeheer in Delft gaan doen. Ik 
was niet meer de jongste dus ik heb 
het zonder studie�nanciering of wat 
dan ook gedaan. Daar begon de 
mooiste tijd van mijn leven. Ik dacht 
dat ik niet kon leren, maar in Delft 
bleek wat anders. Gedurende de 
studie in Delft heb ik vier jaar niet 
gewerkt en had dus geen inkomen. 
Maar het was de beste investering die 
ik in mijn hele leven gedaan heb. Ik 
kan dat iedereen aanraden. Investeer 
in jezelf.’’

Afwisselend werk
,,Het werk als boswachter is afwisse-
lend en ik doe het met passie. Ik ben 
er een ander mens door geworden. 
Het is druk met allerlei projecten en 
mijn dag kan zomaar veranderen. 
Feesten, een brand of zwervers… Ik 
werd boswachter met een bepaald 
idee. Maar niemand heeft ooit echt 
uit kunnen leggen wat het vak 
inhoudt. Nu snap ik het beter omdat 
het echt van alles is. Afwisseling, 
uitdaging en passie.’’

Castricum - ,,Ja’’, grinnikt Ronald. ,,Ik ben van groen en blauw. Groen staat 
voor de natuur, het duingebied en blauw voor drinkwater. Die combi-
natie is echt mijn passie geworden. Groen en het duin zit in alle hoofden 
en harten van boswachters. Schoon drinkwater is de verantwoordelijk-
heid van een andere afdeling binnen PWN. Door goede samenwerking 
lukt het om afstemming te vinden tussen beide belangrijke waarden. En 
zo is het weer van ons allemaal.’’

Boswachter Ronald Slingerland (52): 
‘Ander mens geworden door dit vak’

Ronald Slingerland met Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-
Holland, in het duingebied. Foto: aangeleverd

Castricum - De vrijwilligers van 
diaconie De Goede Herder hebben 
buiten op het kerkplein de winterkou 
doorstaan. Maandelijks hebben ze 
hun inzameling voor de voedselbank 
gehouden en ze kijken terug op een 
mooie opbrengst, zowel �nancieel 
als in voedingsmiddelen. Het voor-
jaar brengt hen nieuwe kansen om 
weer succesvol in te zamelen. Want 
ondanks de mooie en zonnige dagen 
van de lente, zijn het voor de mensen 
die van de Voedselbank gebruik 

moeten maken meestal sombere 
dagen. De vrijwilligers denken niet 
aan een vakantiestop. Geen denken 
aan, want de behoefte aan extra 
producten bij de Voedselbank is zo 
groot, dat ze door moeten gaan met 
inzamelen. Uw hulp is echt nodig om 
de inzamelacties voor de Voedsel-
bank – elke eerste vrijdag van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur – 
succesvol te laten zijn. Graag tot 
ziens op vrijdag 3 juni op het kerk-
plein aan de Dorpsstraat 115.

Inzamelactie voor de 
Voedselbank vrijdag 3 juni

Cor Spil exporteert in Gemaal 1879

Cor Spil is een geboren en getogen 
Castricummer. Sinds zijn jeugd is hij 
al bezig met tekenen. Daar kwam 
een beetje de klad in toen de 
kinderen werden geboren en 
opgroeiden. In 1989 is hij een cursus 
etsen gaan doen bij Toonbeeld in 
Castricum. Vervolgens aquarelleren, 
model- en portrettekenen en boet-
seren bij Perspectief, eveneens in 
Castricum. Tegenwoordig tekent hij 
elke week portret of model bij Teken-
groep Egmond en volgt hij een 
cursus portretschilderen aan de 
Wackers Academie in Amsterdam.

Cor laat zich vooral inspireren door 
de mens en de natuur om zich heen. 
Zijn werk is realistisch, omdat hij in 
een schilderij graag wil zien wat het 
voorstelt. Zijn schilderijen hebben 
ook geen boodschap of diepere 
achterliggende gedachte. Het is wat 
het is. De schilderijen die hij maakt 
waren inmiddels op diverse tentoon-
stellingen te zien. Gemaal 1879 is te 
vinden aan de Fielkerweg 4 (Klein 
Dorregeest). Elke zondag is het 
gemaal geopend van 13.30 tot 16.30 
uur. Kijk op www.gemaal1879.nl voor 
meer informatie.

Akersloot - Gedurende de maanden juni en juli exposeert Cor Spil in de 
expositieruimte van Gemaal 1879. Zijn werk bestaat uit schilderijen en 
beelden.

Cor Spil toont zowel schilderijen als beelden in deze expositie. Foto: aangeleverd

Het festival begint om 12.00 uur en 
eindigt met een sing along op het 
Plein van 16.30 uur tot circa 17.00 
uur. De toegang is gratis. En er is 
uiteraard zonnig weer besteld. Het 
korenfestival is van en voor iedereen. 
Het repertoire is gevarieerd: Neder-
landse liedjes, shanty’s, pop- en 
musicalsongs, smartlappen, etc. En 

dansen, swingen en meezingen is 
niet verboden! De zes koren zijn: 
Nortada, De Vrolijke Noot, De Skul-
pers, New Voice. Lola’s en De 
Notenbalkers.

Informatie over de koren
Nortada is een shantykoor uit 
IJmuiden. Nortada is Portugees voor 

‘noordenwind’. Het repertoire bestaat 
vooral uit shanty’s. De Vrolijke Noot 
uit Heemskerk is een groot koor (65 
vrouwen en 25 mannen). Het reper-
toire is breed: veel Nederlands, 
popsongs, levensliedjes, musical-
liedjes, klassiek en ook shanty’s. De 
Skulpers uit Castricum is een bekend 
folksong- en shantykoor. Het reper-
toire bestaat uit shanty’s, Neder-
landse liedjes en folk- en popsongs. 
De naam verwijst naar de 
Schelpenvissers.
New Voice uit Egmond-Binnen is een 
popkoor. Het repertoire bestaat 
vooral uit hitsongs en wordt meer-
stemmig gezongen. Lola’s uit 
Limmen staat voor Lonnekes Ladies: 
een vrouwenkoor met Lonneke als 
dirigent. Het repertoire is gevarieerd. 
De Notenbalkers uit Heemskerk 
zingen levensliederen en eigentijds 
Nederlands repertoire. De naam 
verwijst naar het balken van ezels, de 
bijnaam van Heemskerkers. 
Veel diversiteit dus bij dit muzikale 
evenement.

Bakkum - ‘Zingen en swingen In de Pan en op Het Plein’. Dat is het motto 
voor het KDC-festival op 6 juni op Camping Bakkum.  Zes koren uit onze 
regio zullen het beste van zichzelf laten horen. Er zijn twee podia: op het 
centrale Plein en in de Pan. De koren treden afwisselend op in sets van 
telkens twintig minuten. Bezoekers kunnen dus naar alle koren luisteren.

KDC-festival op Camping Bakkum

Het belooft een gevarieerd muzikaal evenement te worden. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Wij wandelen regelmatig in de duinen. 
Dit keer vlakbij de Papenberg en daar 
zagen we een kolibrievlinder. Deze 
was behoorlijk groot.

Linda Louwe, Castricum

Kolibrievlinder

Castricum - Op sportpark Berg en 
Bal organiseert Tennisvereniging 
Castricum na twee jaar afwezigheid 
weer het toernooi Bossinade 
-NUWEA Open 30+. Van 18 tot en 
met 26 juni is iedereen van 30 jaar en 
ouder welkom. Inschrijven kan in de 
categorieën 4 tot en met 8 30+. Daar-
naast kun je je ook inschrijven vanaf 
de leeftijd 50 jaar in de categorieën 5 

t/m 8 50+. Er is een verliezersronde in 
alle enkel- en dubbel-categorieën. 
Omdat dit toernooi vanwege 
COVID-19 twee jaar niet heeft 
kunnen plaatsvinden, verwacht men 
dat de belangstelling voor inschrij-
ving groot zal zijn. 

Aanmelding via www.toernooi.nl kan 
tot uiterlijk 5 juni.

18 tot 26 juni open tennis-
toernooi Bossinade-NUWEA
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Meervogels ’31: AZ in het klein…

Door Nico Adrichem

Meervogels’31 1 was tot twintig 
minuten voor tijd heer en meester 
tegen de mannen uit de Heerlijkheid 
Bergen: een 2-0-voorsprong was hun 
deel, maar de voorwaartsen mochten 
het zichzelf aantrekken dat deze 
voorsprong niet groter was. Alleen 
Luuk Ploeg (prima vrije trap) en Jelle 
van der Eng (prachtige individuele 
actie) deden het scorebord hun werk 
doen, maar een voorsprong van 4- of 
5-0 had zeker niet misstaan. In die 
fase was het spel – gezien de veld-
omstandigheden – best om aan te 
gluren, maar daar was de laatste 
twintig minuten geen sprake meer 
van. We vergeten de 3-0 te maken, en 
v.v. Bergen ruikt zijn kansen, zoals 
elke tegenstander van AZ dat in de 
slotfase ook ruikt, als er nog kansen 
zijn op meer.

Niet leuk om te zeggen, maar zo zijn 
de geelzwarte vogels dit jaar toch 
een puntje of twaalf kwijtgeraakt… 
a�jn: in minuut 87 werd het 2-1 en 

jawel, in de blessure tijd kopt Bergen 
tot overmaat van ramp ook nog frank 
en vrij de gelijkmaker binnen. Echt 
een domper, naast het feit dat 
aanvoerder Stan Kaandorp voor rust 
al een lelijke polsbreuk opliep. Vanaf 
hier: sterkte Stan! Het seizoen van 
Meervogels 1 in een notendop, laten 
we hiervan leren. 

Na de wedstrijd toch een leuk feestje 
in de kantine: onze medische man 
Ruud de Boer gaat, nu hij de 70 
levensjaren nadert, zich op zondag 
met andere zaken bezighouden en 
velen waren gebleven of gekomen 
om hem uit te luiden. Wat een kanjer!

Voor afgelopen zondag laten we het 
hierbij: nog 1 wedstrijd te gaan voor 
de selectie: maandag 6 juni om 11.00 
uur Spirit’30 2 – Meervogels’31 2 en 
om 14.30 uur SVA 1 – Meervogels’31 
1. Geef ze nog eenmaal hun 
verdiende support! Daarna 
beschouwen we het seizoen nog 
eens door de ogen van de man langs 
de lijn…

Akersloot - Afgelopen zondag de laatste thuiswedstrijden van onze selec-
tieteams: Meervogels 2 speelde tegen het reeds gedegradeerde FC den 
Helder 2 en keek na een kwartier tegen een 0-2 achterstand aan, maar 
morste zelf kans op kans. Gelukkig wisten onze geelzwarten dit nog recht 
te breien en een 5-2 eindstand op het bord te krijgen.

Fysio Ruud de Boer verlaat de club en dat doet zeer! Foto: Lynn Adrichem

Castricum - Meer dan een halve 
eeuw stond Rob Kramer (85) op het 
trainingsveld. Aan het einde van het 
seizoen neemt de markante trainer 
van FC Castricum afscheid. Kramer 
begon in 1969 als jeugdtrainer bij 
Vitesse ’22 en was vanaf 2002 hoofd 
jeugdopleiding bij FC Castricum. In 
de tussentijd was hij mede betrokken 
bij de oprichting van de AZ Voetbal-
school en kreeg hij de junioren met 
onder meer Frank en Ronald de Boer, 
Philip Cocu en Wim Jonk onder zijn 
hoede. In het amateurvoetbal werkte 
hij als hoofdtrainer of nam hij de 
jeugd onder zijn hoede.

Typerend was zijn enthousiasme dat 
niet aan slijtage onderhevig was. 
Improviseren was een van zijn sterke 
punten. ,,We lossen het wel op, komt 
goed.’’ FC Castricum is Rob Kramer 
heel veel dank verschuldigd, met 
name voor de opbouw van de 
jeugdafdeling in 2002. Zaterdag 11 
juni staat in het teken van zijn 
afscheid met allerlei voetbalactivi-
teiten in de ochtend. ‘s Middags 
vanaf 14.30 uur bent u van harte 
welkom op de afscheidsreceptie van 
Rob Kramer op sportpark Noord-End. 
Kijk op www.fccastricum.nl voor 
meer informatie.

Icoon Rob Kramer neemt afscheid

Rob Kramer neemt op 11 juni afscheid 
van FC Castricum. Foto: aangeleverd

Team Sportservice is ook dit jaar de 
initiatiefnemer. Aan de sportaanbie-
ders de schone taak er invulling aan 
te geven. Inmiddels staat het meeste 
aanbod op de verzamelsite Noord-
Holland Actief. 

Met de promotiecampagne Zomer-
boost willen Team Sportservice en 
lokale sportaanbieders meer leven 
op de sportvelden en in de accom-
modaties. ,,We kregen zoveel posi-
tieve reacties van deelnemers en 
sportaanbieders dat we ermee door-
gaan’’, zegt buurtsportcoach Winnie 
Assendelft. ,,Niet iedereen gaat (de 
hele vakantie) op vakantie. Juist voor 
de thuisblijvers hebben we weer iets 
leuks en sportiefs opgezet, de hele 

zomer lang. Op deze manier kunnen 
clubs laten zien wat ze in huis 
hebben en zo misschien wel nieuwe 
leden overhouden aan hun 
initiatieven.’’

Aanbod op presenteerblaadje
Inwoners hebben het erg makkelijk. 
Op www.noordhollandactief.nl 
krijgen ze het aanbod in juni, juli, 
augustus en september op een 
presenteerblaadje. Een snelle blik op 
deze site laat zien dat er aan iedereen 
is gedacht. 
Senioren kunnen bijvoorbeeld de 
hele zomer meedoen aan bodyshape 
van Gymnastiekvereniging TOSS in 
Heemskerk. Jongeren kunnen onder 
andere komen dansen bij Loeka 

Dance in Heemskerk. 
Gezinnen kunnen komen naar de 
multi-sportdag op het sportpark 
Nord-End in Castricum. Er is ook 
Uniek Sporten aanbod voor mensen 
met een beperking. Ben jij een 
expert, maar is het aanbod voor 
beginners? 
Of wil je een sport uitproberen en is 
het niveau van de activiteit iets te 
hoog gegrepen? Neem dan contact 
op met de aanbieder, zodat jullie 
samen kunnen kijken of er een activi-
teit is die bij jou past.

En na de zomer?
Het belooft een sportieve en gezel-
lige zomer te worden. Niemand hoeft 
zich te vervelen. 
Ben jij na de activiteit erg enthousiast 
over de sport? Vraag de trainer of 
begeleider naar de mogelijkheden 
van het reguliere aanbod. 
Ondersteuning voor sportaanbieders 
bij het opzetten van Zomerboost-

activiteiten wordt mogelijk gemaakt 
door de gemeente. 
Aanbieders kunnen een �nanciële 
bijdrage ontvangen vanuit het lokale 
sportakkoord. 

Mocht je vragen hebben over 
Zomerboost, neem dan contact op 
met Winnie Assendelft (wassen-
delft@teamsportservice.nl / 0251 
254740).

Castricum/Heemskerk - Na het succes van vorig jaar staat Zomerboost 
ook dit jaar weer op de planning. Vorig jaar hebben meer dan duizend 
mensen meegedaan aan een van de georganiseerde activiteiten. Clinics, 
gratis proe�essen, sportdagen, competities, toernooien; Zomerboost 
heeft het weer allemaal in huis.

Zomerboost is terug!

Bij de duo-children was de �nale 
gevuld met alleen maar dansers van 
clubMariz, dus dat was al de eerste 
winst. Natuurlijk bleef het spannend 
wie er met welke prijs naar huis zou 
gaan. 

Na een spannende �nale was de 
uitslag als volgt: eerste werden Isha 
Heithuis en Jente Sint, tweede 
werden Tess de Ruyter en Tess 
Hartensveld en derde in deze �nale 
Roos Geerlings en Lisa Minkes.

Na de duo’s waren de solo’s children 
aan de beurt met negen dansers uit 
Castricum, waarvan vier dansers in 
de top 3 eindigden. Op een gedeelde 
derde plaats eindigden Danielle Hof 
en Lisa Minkes, tweede werd Jente 
Sint en kampioen in deze categorie 
Bo Weijer. Wederom volle bak dus 
voor clubMariz!

Tot besluit danste het hele team nog 
een keer in de open leeftijdscate-
gorie formations. Ondanks dat deze 
in de leeftijdscategorie children 
horen, hetgeen de jongste categorie 
is, ging het super goed. Vooral het 
enthousiasme en de energie spatte 
er van af, met een fantastische eerste 
plek als resultaat! Een betere 
wedstrijd konden trainsters en 
coaches Cheyenne en Mariz zich niet 
wensen!

Na het wedstrijdseizoen is de rest 
van het seizoen nog gevuld met 
optredens: op 11 juni bij het 
Castricum UITFestival, 18 juni bij Kids 
in Concert (www.kidsinconcert.nl) en 
bij het Multisport Evenement op 16 
juli. 
Geïnteresseerd om ook auditie te 
doen voor de selecties van club-
Mariz? Mail naar info@clubMariz.nl 
voor meer informatie.

Castricum - De jongste wedstrijddansers van clubMariz hebben weer 
prima gepresteerd bij de allerlaatste hip-hopwedstrijd van het seizoen in 
Badhoevedorp. Met iets minder dansers dan normaal in verband met 
vakantie en een danser in het gips gingen de dansers er vol voor… en 
hoe!

Drie keer goud voor clubMariz

Team MissBHV met trainster Cheyenne. Foto: aangeleverd

Volop sportieve activiteiten voor jong en oud in de zomervakantie. 
Foto: Team Sportservice Kennemerland



Castricum - Dertig jaar na het 
behalen van de bruine band judo is 
Marcel Kruse erin geslaagd de zwarte 
band te behalen. De Castricummer 
stopte op 16-jarige leeftijd met judo, 
maar pakte de draad onlangs weer 
op toen zijn zoon ermee begon. Het 
leidde uiteindelijk naar het doen van 
examen in Sporthal Beverwijk. Zijn 
prestaties bleken voldoende te zijn 

om hem de zwarte band toe te 
kennen. Zijn zoon Lucius doet in juni 
examen voor de oranje band. Tegelijk 
met Marcel deed ook Chancé 
Cheung (22) uit Alkmaar examen. Hij 
behaalde de bruine band op 
16-jarige leeftijd maar stopte in 2018 
met judo. Twee jaar later pakte hij de 
draad weer op en nu mag ook hij de 
zwarte band dragen.

Castricummer behaalt na dertig 
jaar alsnog zwarte band judo

Marcel Kruse (tweede van links) en Chancé Cheung (rechts) mogen nu de zwarte 
judoband dragen. Foto: aangeleverd

Limmen - Woensdag 25 mei is Limmen JO13-01 kampioen geworden van de 
eerste klasse in de zaal. Met de winst van alle wedstrijden op zak mogen zij 
zich de terechte winnaar noemen in hun poule. Dit moest uiteraard gevierd 
worden met champagne, medailles én een ereronde door het dorp. Foto: 
aangeleverd

Limmen JO13-1 zaalkampioen

Door Joop Bakker

In een wedstrijd waarin FCC over het 
geheel genomen de betere ploeg 
was, bleek SV Beverwijk
andermaal een stugge en fysiek 
sterke opponent. De eerste kans voor 
FCC was meteen raak. Ward Haak 
speelde Joris Peijs in en hij legde af 

naar Elario Zweet, die beheerst in de 
verre hoek afrondde; 1-0. In de 30ste 
minuut was de eerste kans voor SV 
Beverwijk. Mitch Botman haalde in 
de 16 uit, maar Lars Beukers wist de 
bal er prima uit te tikken. Nog geen 
twee minuten later was het wederom 
Elario Zweet die scoorde. Uit een 
onmogelijke hoek wist hij de bal hard 

en zuiver, op toverachtige wijze hoog 
in het doel te laten belanden; 2-0. FC 
Castricum bleef druk houden. Jeroen 
Bakker speelde zich vrij net buiten de 
16, zijn schot werd er net uitgetikt 
door Rob Martens. Drie minuten later 
was het Elario Zweet die alleen op de 
keeper afging en Bart Kornblum mee 
had. Elario legde de bal terug op de 
inkomende Bart, die dit buitenkansje 
fraai afrondde in de rechter beneden-
hoek; 3-0.

Net voor de rust kwam SV Beverwijk 
met tien man te staan. Ferdi Samat, 
die een goede wedstrijd 
Speelde, werd door een hoge trap 
tegen zijn tegenspeler zwaar beboet 
met rood. Na de rust hetzelfde spel-
beeld, FCC bleef zorgvuldig combi-
nerend opbouwen. Dat resulteerde 
in de 70ste minuut in een fraaie 
passeeractie van Jeroen Bakker. Hij 
speelde vervolgens Bart Kornblum 
scherp in en laatstgenoemde haalde 
hard uit in de 16. Zijn schot belandde 
in de rechter bovenhoek, een echte 
‘Bakker Bart’-doelpunt; 4-0. In de 
84ste minuut kreeg Jeroen Bakker de 
publiekswissel omdat hij FC 
Castricum gaat verlaten en volgend 
seizoen bij Waterloo gaat spelen met 
oude voetbalvrienden van DEM en 
EDO. FC Castricum speelde vervol-
gens de wedstrijd rustig uit.

Castricum - Op weg naar de eindstreep stond zaterdag het doorgaans 
stugge SV Beverwijk op de agenda voor FC Castricum (FCC). In een 
aantrekkelijk duel werd een degelijke 4-0-overwinning geboekt.

FC Castricum pakt ook tegen SV 
Beverwijk de volle buit

FC Castricum en SV Beverwijk speelden zaterdag een aantrekkelijk duel. 
Foto: Sandy Klaver

Castricum - De spanning bleef er 
heel lang in, dus de ontlading bij 
zowel de spelers als de hele Vitesse-
aanhang was groot toen eindelijk in 
de 71e minuut de thuisploeg op 
voorsprong kwam. Maar omdat 
tegenstander Den Helder bleef 
strijden voor een gelijkmaker, duurde 
die spanning desalniettemin voort 
tot kort voor het laatste �uitsignaal. 
Pas toen invaller Menno Peters uit 
een snelle counter de 2-0 binnen-
kopte kon er opgelucht adem 
worden gehaald. Temeer omdat al 
bekend was dat naaste concurrent 
HSV óók op ruime voorsprong stond. 
Bij winst op tweede pinksterdag uit 
bij SC Spirit is de titel sowieso voor 
het 100-jarige Vitesse. Dat zou 
natuurlijk een geweldige bekroning 
worden van een toch al héél 
geslaagd eeuwfeest! Bij puntverlies is 
Vitesse afhankelijk van het resultaat 
van HSV, dat die dag op bezoek moet 
bij hetzelfde Den Helder.

Gemakkelijk ging het dus niet, ener-
zijds omdat de vurig gewenste snelle 
openingsgoal uitbleef en anderzijds 
omdat Den Helder er ook een echte 
wedstrijd van wilde maken. In de 12e 
minuut wist Joey van Esveld welis-
waar binnen te schieten, maar die 
goal werd wegens buitenspel afge-
keurd. Aanvallend liep het allemaal 
ook niet echt lekker en vaak was het 
nét niet. Toch ontstonden er wel 
enkele goede kansen voor achter-
eenvolgens Rutger Balm, Joey van 
Esveld en Jort Kaandorp, maar die 
leverden dus niet de vurig gewenste 
voorsprong op.

De eerste minuut na rust leek dat 
alsnog te gaan gebeuren, maar met 
meer geluk dan wijsheid wist keeper 
Jelmer Philip zijn doel schoon te 
houden. Niet veel later volgde een 
uitval van de ploeg uit Den Helder 
toen Vitesse wel heel erg hoog stond. 
Eén van de spitsen leek net over de 
middenlijn door te breken, maar wist 
een sliding van Jasper Rutgers niet 
goed te ontwijken en speelde de bal 
daardoor veel te ver voor zich uit. In 
de 56e minuut was het Milo Cremers 
die uit een corner bijna scoorde, 
maar de paal bracht uitkomst. 
De grootste kans op een voorsprong 
was echter voor de ingevallen snelle 
Rik Beentjes, die in de diepte werd 
gestuurd en ook de uitgelopen 
keeper wist te omspelen. Maar zijn 
inzet vanaf de buitenkant was te 
zacht zodat een verdediger redding 
kon brengen.
Dat bleek uitstel van executie. Want 

twee minuten later kreeg Vitesse een 
vrije trap net buiten het strafschop-
gebied. Waar Martijn Kuijs Vitesse 
een week eerder met een streep in 
de linker kruising aan het broodno-
dige puntje hielp, deed hij dat dit 
keer met een bekeken schuiver in de 
rechter benedenhoek: 1-0. Een 
vreugde-uitbarsting was uiteraard 
het gevolg. Maar Den Helder gaf zich 
nog steeds niet gewonnen, zodat de 
spanning er toch onverminderd op 
bleef zitten. Die verdween pas in de 
90e minuut toen na een perfecte 
counter over rechts een uitgemeten 
voorzet door de ingevallen Menno 
Peters kon worden binnengekopt: 
2-0. Dat niet veel later nog een bal op 
de lat belandde, deerde dan ook 
niemand meer. De voorlaatste horde 
naar de titel was succesvol genomen! 
En tweede pinksterdag kan de kroon 
op het werk gezet worden door te 
winnen bij Spirit in Hoogkarspel.

Vitesse dé titelkandidaat na late 
winst op FC Den Helder: 2-0

De net ingevallen Menno Peeters scoorde de 2-0. Foto: aangeleverd

Limmen - Egmondia: 3-1

Door Willem Koot

De eerste kans was uit een corner 
voor Egmondia. Doelman Glorie 
redde goed. Daarna leek Limmen het 
spel naar zich toe te trekken. Uit een 
afgeslagen aanval kwam de bal 
wederom bij Jaap Menick, die cool 
scoorde. De 2-0 kwam uit een prach-
tige aanval over veel schijven. De 
voorzet van Mike Schouten werd 
keurig afgerond door Jacco de Jong. 
Vijf minuten na de rust scoorde Sem 
Winter uit wederom een voorzet van 
Mike. De wedstrijd werd er niet beter 
op. Limmen wilde niet en Egmondia 
kon niet, zo leek het. Het werd zelfs 
3-1: uit een vrije trap kopte Daan 
Groot raak. Deze draak van een 
wedstrijd moet qua voetbal gauw 
vergeten worden. Op naar de nacom-

petitie, daar Saenden won en 
Limmen dus geen kampioen meer 
kan worden. 

Nog één wedstrijd uit tegen de Rijp. 
We zullen zien.

Limmen - Drie dagen Familiestratentoernooi; is dat een goede warming-
up of sloopt het de spelers van Limmen en hebben ze pap in de benen? 
Dat laatste was zeker aan de orde in het eerste kwartier. Toch wist 
Limmen de wedstrijd tegen Egmondia winnend af te sluiten.

Limmen in de aanval. Foto: Nico 
Hollenberg
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