
8 juni 2022Castricum e.o.

8
Na 65 jaar huwelijk is de 
chemie tussen Kees en Netty 
Bank nog steeds uitstekend

3
Subsidie energiebesparende 
maatregelen voor huurders

12
Ondernemers en project 
Dorpshart reageren op 
plannen college REGIO MEDIA GROEP

Castricum - Waar tulpenvelden in het vroege voorjaar voor een prachtig kleurenpalet op de Zanderij zorgen nemen 
anemonenvelden deze taak in de aanloop naar de zomer over. Joost Hes plukt de uitgebloeide bloemknoppen als 
bolletjes wol. Hierin bevinden zich duizenden zaadjes. In het voorjaar worden deze uitgezaaid. De teler heeft vervol-
gens drie jaar nodig om dit zaad op te telen tot verkoopbare knollen. In de late zomer worden de bolletjes van de 
anemonen gerooid en gaan ze weg voor de export. Tekst/foto: Henk de Reus

Anemonen kleuren de Zanderij op

Door Raimond Bos

Eigenlijk was deze raadsvergadering 
vooral bedoeld om de technische 
details van de nieuwe kadernota te 
bespreken. Dat veranderde toen de 
raadsleden twee dagen voor aanvang 
van de vergadering werden geïnfor-
meerd over een onvolkomenheid in 
de begroting van dit jaar. Die kwam 
aan het licht bij de overdracht van 
stukken aan de nieuwe collegeleden. 
In de afgelopen jaren zijn diverse 
taken binnen het sociaal domein 
vanuit de Rijksoverheid overgeheveld 
naar de gemeenten. Daar hoort ook 
een �nanciële vergoeding bij, maar 
die is bepaald niet royaal te noemen. 
In veel gemeenten moet behoorlijk 

wat geld uit eigen middelen bijge-
legd worden om de nodige zorg te 
kunnen blijven aanbieden. Voor 2021 
leverde dat in de eerste �nanciële 
rapportage al een tekort van (afge-
rond) 0,6 miljoen euro op. In de 
tweede �nanciële rapportage kwam 
daar nog eens een tekort van 1,1 
miljoen euro bij en sindsdien moest 
de gemeente er nog eens 0,5 miljoen 
bijleggen.

Niet incidenteel maar structureel
Het probleem schuilt in het feit dat 
de bedragen in 2021 als incidentele 
overschrijding werden gezien. Hier-
door bleven ze bij het opstellen van 
de begroting voor 2022 buiten 
beschouwing. Inmiddels is duidelijk 

dat ook dit jaar veel meer geld nodig 
is binnen het sociaal domein dan 
vanuit de Rijksoverheid beschikbaar 
is gesteld. De verwachting is dat dit 
ook in de komende jaren zo zal zijn. 
De overschrijding van de budgetten 
is daarmee niet incidenteel, maar 
structureel geworden. Er zal dus voor 
dit jaar opnieuw zo’n 2,5 miljoen euro 
moeten worden vrijgemaakt. De 
vraag is nu welke consequenties dat 
heeft voor het uitvoeren van de 
overige plannen van de gemeente. 
Dat het ook binnen de werkorgani-
satie BUCH niet direct was opgevallen 
dat er iets aan de cijfers niet klopte, 
komt doordat er een overschrijdings-
post van ongeveer 835.000 was 
opgenomen in de stukken. Ook al 
een �ink bedrag, maar nog lang niet 
de miljoenen die nodig zijn. Een 
pleister op de wond is dat de Rijks-
overheid dit jaar 1,1 miljoen extra 
bijdraagt, waardoor het begro-
tingsgat voor 2022 enigszins daalt.

Vervolg: elders in deze krant.

Castricum - Amper twee weken in functie zijn en meteen al een ‘foutje’ 
van 2,5 miljoen euro in de begroting moeten corrigeren? Wethouder Roel 
Beems (Financiën) had zich een betere start van de nieuwe bestuurspe-
riode kunnen wensen. Van een ‘lijk in de kast’ wil hij niet spreken. Verve-
lend is het wel, om in een �nancieel moeilijke tijd nog eens een extra gat 
in de begroting te hebben. Het hield de gemoederen donderdagavond 
tijdens de raadsvergadering �ink bezig.

Fout in begroting levert gemeente 
Castricum miljoenentekort op

Castricum - Waar de hele vereni-
ging al vurig op hoopte, is maandag 
bewaarheid: Vitesse’22 is kampioen 
geworden van de tweede klasse. 
Daarmee is de euforie binnen de 
honderdjarige Castricumse voetbal-
club nu echt compleet. 
Dat Vitesse’22 er goed voor stond, 
was in de afgelopen weken al 
duidelijk geworden. Bij winst op 
Spirit’30 kon de titel hen niet meer 
ontgaan. Zou de wedstijd geëin-

digd zijn in een gelijkspel of verlies, 
dan was de uitslag van de wedstijd 
Den Helder - HSV bepalend voor 
het lot van de Castricummers. Het 
team slaagde er echter in om op 
eigen kracht kampioen te worden 
door met 1-0 van Spirit’30 te 
winnen. 

Het wedstrijdverslag van deze 
beladen wedstrijd is op www.castri-
cummer.nl te vinden.

Vitesse’22 sluit jubileumjaar af 
met kampioenschap

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ZUURKOOLSTAMPPOT 

MET ROOKWORST 
SAMEN€ 8,99

KIPBURGERS 
4E GRATIS

TOMATENSOEP
PER POT  € 3,99

VLEESWARENTRIO 
RUNDVLEESSALADE
GEBRADEN GEHAKT

GEBRADEN CASSELERRIB
SAMEN € 5,99

KOKOS KLAPPER

5,50
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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 9 JUNI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
Open kerk van 10 tot 12 uur met 
kerkcafé, plek voor ontmoeting 
en gesprek.

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

VRIJDAG 10 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 
9 tot 12 uur, kerk open voor 
bezoekers om even tot rust te 
komen of een kaarsje op te 
steken

ZATERDAG 11 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk 
Geen viering.

ZONDAG 12 JUNI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur: ds. Rik Willemsen. 
MvdH. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk 
11:00 uur (gewijzigd tijdstip): 
kapelaan Jaider met koor 
Intermezzo.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw 
Geesterhage
10.00 uur: Albert van der Heide. 
Via https://www.egcastricum.nl/
go/livestream/.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en commu-
nieviering met liturgisch koor. 
Voorganger: Pastor K. Kint.

Protestantse kerk Limmen
10.00 uur: ds. B. Hengeveld.

In de Oude Keuken op ‘Dijk en 
Duin’
10.00 uur: ds. Angelique 
Rijlaarsdam

RK parochie Sint Jacobus 
Major in Akersloot
10.00 uur: WCV met Y. van Stip-
hout en Herenkoor.

MAANDAG 13 JUNI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur: Taizé-avondgebed

DINSDAG 14 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur: pastor Jan van der 
Linden

KERKDIENSTEN

Castricum - Na het daverende succes 
van vorig jaar gaat op vrijdag 1 juli 
bij FC Castricum de tweede editie 
van het Zomeravondvoetbal van 
start. Op zes vrijdagavonden zullen 
de deelnemende teams vanaf 19.15 
uur in actie komen. Dit jaar heeft de 
vereniging – op verzoek – een poule 
toegevoegd en kan er gekozen 
worden uit de 45-plus-, recreatieve 
18-plus- of prestatiepoule. 

Bij het Zomeravondvoetbal van FC 
Castricum draait het om bewegen en 
gezelligheid. Ga je ondertussen met 
vakantie? Geen probleem. De teams 
mogen rouleren. Dames, heren of 
gemengd? Het mag allemaal, mits er 
op de leeftijden wordt gelet. Op dit 
toernooi is iedereen winnaar. Van de 
eerste tot de derde helft met een 
hapje en een drankje. De afsluiting is 

vrijdagavond 5 augustus met een 
gezellig stukje muziek. 
Dit wil je toch niet missen? 

Inschrijven kan per e-mail (bestuurs-
lidprojecten@fccastricum.nl) of bel 
naar 06 31041625.

Geef je nu op voor 
Zomeravondvoetbal (6 tegen 6)

Het Zomeravondvoetbal van FC Castricum was vorig jaar direct een groot succes. 
Foto: aangeleverd

Hetty zal als nieuwe eigenaar vanaf 
14 juni het gezicht van de winkel zijn. 
Verder blijft alles voorlopig bij het 
‘oude’, zoals iedereen het gewend 
was. Ook Hetty gaat er met enthousi-
asme en liefde voor het product 
tegenaan. Ook zij zal ‘Je van Het’-

lederwaren en reisartikelen blijven 
aanbieden en de service verlenen 
zoals u gewend was. Geleidelijk aan 
zal zij de winkel meer naar haar eigen 
hand zetten. Huidige eigenaren 
Gerrit Jan en Ingrid: ,,Wij wensen 
Hetty veel geluk, plezier en een 
goede toekomst. We zijn de afge-
lopen tijd overweldigd door de leuke 
reacties, allemaal even lief, soms zelfs 
emotioneel, maar zeker hartverwar-
mend. We hebben nooit kunnen 
bese�en wat wij met Trend-Leder 
voor onze klanten hebben betekend 
en wat voor een �jne band er in al 
die jaren is opgebouwd. We 
bedanken onze klanten voor het in 
ons gestelde vertrouwen en jaren-
lange trouw aan onze winkel.’’

Castricum - Ongeveer drie maanden geleden hebben we in deze krant 
aangekondigd dat Trend-Leder na exact dertig jaar zou gaan stoppen en 
uit winkelcentrum Geesterduin zou verdwijnen. Hoe �jn is het dan om nu 
te kunnen melden dat Trend-Leder wordt overgenomen door Hetty 
Zewald en partner, zodat de winkel behouden blijft voor klanten in Gees-
terduin, Castricum en de regio.

Trend-Leder blijft voor Geesterduin 
behouden met nieuwe eigenaars

Gerrit Jan en Ingrid zijn volgende 
week voor het laatst in de winkel 
aanwezig. Foto’s: aangeleverdHetty heeft inmiddels de sleutel.

Kom de fantastisch mooie vissen 
bekijken en leer van alles over de 
lokale binnenvisserij. Spring op de 
vissersboot waarmee Dilvis duur-
zaam op snoekbaars vist. Ook wordt 
ambachtelijk paling gerookt. De �jne 
kneepjes van het visroken zal de 
rookmeester aan het publiek 
uitleggen. 
Tevens kunt u proeven van heerlijke 
gerookte vis. 
Alle bezoekers kunnen gratis 
meedoen aan de prijsvraag en de 
kinderen mogen samen met de 
vissermannen kleine pootaaltjes 
uitzetten in het Alkmaardermeer. 

Het is dus een educatief uitje voor 
het hele gezin! Kom op 18 juni langs 
bij Dilvis aan de Kerklaan 40 in Akers-
loot. Een leuk beleving, voor jong en 
oud!

Akersloot - Op zaterdag 18 juni organiseert visbedrijf Dilvis een open dag. 
Van 09.00 tot 16.00 uur kan iedereen een kijkje komen nemen bij het 
ambachtelijke familiebedrijf. De visgroothandel, die sinds 1884 bestaat, 
laat de bezoekers een duik nemen in de rijke historie van de ‘Gebr. Dil’.

Open dag Dilvis: kom langs bij 
een ambachtelijk visbedrijf

Een leuk beleving, voor jong en oud! Foto: aangeleverd

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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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 van en begr ting van a er
• 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 Aanwijzen bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden 
       partijen 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 19 mei 2022 
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad 
Pauze

21.15 – 22.30 Vervolgbehandeling beleidsplan Schuldhulpverlening* 
 valst enver rdening

22.45 – 23.00     Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers 2022 & 

Meldingsprotocol vermoedens van schendingen integriteit 
volksvertegenwoordigers gemeente Castricum 2022

B Reglement van Orde gemeenteraad Castricum 2022
C Bestemmingsplan twee woningen Achterweg 19-19a te 

Limmen 
D Bestemmingsplan klein Dorregeest Akersloot
E Rapport rekenkamercommissie BUCH naar armoedebeleid 

en schuldhulpverlening
F Aanwijzen bestuurlijke vertegenwoordiging verbonden 

partijen
5 Sluiting

EpilepsieNL collecteert 
van 5 t/m 11 juni 2022.

Subsidie energiebesparende 
maatregelen voor huurders

Bijeenkomst voor gastgezinnen 
Oekraïense vluchtelingen
Op 8 juni organiseert Stichting Welzijn een 
eerste bijeenkomst voor gastgezinnen van 
Oekraïense vluchtelingen. Op deze bijeen-
komst kunt u uw ervaringen delen met de 
andere gastgezinnen. 

Het is handig als u zich van tevoren 

opgeeft, zodat Stichting Welzijn weet hoe-
veel mensen ze kunnen verwachten.

Waar: de Landbouw, Dorpsstraat 30  
Hoe laat: van 19.30 tot 21.00 uur 
Geef u via de mail op bij:
estherboehmer@welzijncastricum.nl

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 9 juni en donderdag 16 juni 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom de vergaderingen 
bij te wonen. Ook kunt u alle vergaderingen 
live volgen via de website:
castricum.raadsinformatie.nl en vanaf de 
volgende dag terugkijken. Hier vindt u 
tevens alle vergaderstukken. 

Inspreken bij een 
commissievergadering
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij de gri e ij mmissies
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk.   

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 gri e t t uiterlijk uur 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 gri e e mail raadsgri e astri um nl
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Veteranen uitgenodigd voor 
Veteranendag 18 juni
Bent u (oud-) oorlogsveteraan? Let dan 
deze week goed op uw brievenbus. Het 
lokale Veteranencomité verstuurt deze 
week uitnodigingen voor het bijwonen van 

de Veteranendag op 18 juni. 
Vragen? Mail dan het Veteranencomité, 
Hans Walrave, j.o.l.walrave@outlook.com.

In de gemeente Castricum kunnen 
huurders nog gebruik maken van een 
eenmalige subsidie van maximaal
€ 80,- voor energiebesparende 
producten/maatregelen; 
de zogenaamde RREW-regeling.

Deze subsidie kan tot 31-07-2022
 aangevraagd worden, tenzij het 

subsidieplafond eerder wordt bereikt.

Voor huurders nog beschikbaar
Huurders kunnen via de website 
www.duurzaambouwloket.nl/rrew-castricum 
een aanvraag indienen of producten voor 
ma imaal aans ha en via de
webshop.

        

Agenda Raadsplein 16 juni 2022
Behandeling 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

17.00 – 18.15 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Besluitvorming
A Besluitvorming jaarstukken gemeenschappelijke 
t/m regelingen
I - BUCH

- Cocensus
- Vuilverbrandingsinstallatie 
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- GGD Hollands Noorden

 a er
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

J Beleidsplan Schuldhulpverlening
K Vaststellen bestemmingsplan Kooiweg 8 te Castricum
 valst enver rdening

4 Algemene beschouwingen
18.15– 19.00  Schorsing 
19.00 – 20.00 4 • Gelegenheid voor reactie college op algemene 

   beschouwingen fracties
• Gelegenheid voor fracties om in te gaan op reactie college 
   en elkaars inbreng

5 Sluiting 
Commissies

20.15 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 1:
een sociale en vitale gemeente

20.15 – 21.30 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 3:
Een leefbare gemeente

21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 2:
Een aantrekkelijke gemeente

21.45 – 23.00 Inhoudelijke bespreking begrotingsprogramma 4:
en finan ieel gez nde gemeente
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Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd Evenementen en overig vergunningen

Verleende evenementenvergunning Ringsteken Bakkum 2022 op zondag 26 
juni 2022, 2e Groenelaan, Brederodestraat, Bakkummerstraat, Van Der Mijle-
weg, Van Oldenbarneveldweg Castricum, verzenddatum 1 juni 2022 (Z22 067841)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aankondiging verwijderen bomen
Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 
Boom   Locatie
1 paardenkastanje Weegbree tegenover huisnummer 21
1 gewone es  Achterzijde Dokter Teenstralaan tussen huisnummers 14 en 16

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

Verwijderen Vouwcaravan
Op grond van artikel  5:6 lid 1 van de 
Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 15 juni 2022 
een vouwcaravan, merk Combicamp op de 
Rembrandtsingel 3, camperplaats de Lelie, 
1921 EK te Akersloot worden verwijderd. 

Wij wijzen erop dat de kosten voor het ver-
wijderen ten laste van de eigenaar komen.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met team Handhaving via 140251 met 
zaaknummer F1449071.

Breedeweg 55 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, datum ontvangst 
30 mei 2022 (Z22 074100)
Dr. Jacobilaan 13 in Castricum, het aanbrengen van dubbelglas in de woning, 
datum ontvangst 28 mei 2022 (Z22 074015)
Lange Dresch 14 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw op het 
achterdakvlak, datum ontvangst 25 mei 2022 (Z22 073525)
Martin Luther Kinglaan 80 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, 
datum ontvangst 28 mei 2022 (Z22 074014)
Mozartlaan 65 Akersloot, het verbouwen van de school, datum ontvangst 25 mei 
2022 (Z22 073565)
Mozartlaan 65 Akersloot, het brandveilig gebruik van de OBS Rembrandtschool, 
datum ontvangst 25 mei 2022 (Z22 073567)
Oude Parklaan 111 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
30 mei 2022 (Z22 074224)
Polderdijk 8a in Castricum, het bouwen van een paardenstal, datum ontvangst 
25 mei 2022 (Z22 073639)
Polderdijk 8 a in Castricum, het bouwen van een kapschuur., datum ontvangst 
1 juni 2022 (Z22 075008)
Zeeweg 51 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van strandhuisjes en een kiosk op het 
strand gedurende het zomerseizoen, datum ontvangst 1 juni 2022 (Z22 075162)
Zeeweg 51 in Castricum, het bouwen van een strandpaviljoen, datum ontvangst 
1 juni 2022 (Z22 075158)
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

Castricummer Werf 2 a in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, 
verzenddatum 30 mei 2022 (Z22 062330)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand (Z22 
059582)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van een bedrijfsruimte, 
verzenddatum 30 mei 2022 (Z22 066873)
Hogeduin 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 30 mei 
2022 (Z22 059903)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning doorlopend Timmerdorp Akersloot 2022 
op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 augustus 2022 op het voetbalveld 
aan de Roemersdijk te Akersloot, verzenddatum 25 mei 2022 (Z22 067852)
Verleende evenementenvergunning doorlopend Timmerdorp Limmen 2022 op 
maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus 2022 op het Koekoeks-
veld aan de Westerweg 19 in Limmen, verzenddatum 25 mei 2022 (Z22 063350)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informeren over glasvezel internet 
op vrijdag 22 juli en zaterdag 23 juli 2022, Plein Van der Mijleweg in Bakkum, 
verzenddatum 25 mei 2022 (Z22 071804)
Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informeren over glasvezel inter-
net op donderdag 21 juli 2022, maandag 25 juli 2022, dinsdag 26 juli 2022 en 
woensdag 27 juli 2022, Kooiplein in Castricum, verzenddatum 25 mei 2022 
(Z22 071799)

Rijbaan Cieweg gestremd op 13 en 14 juni
Het asfalt van de Cieweg tussen Het 
Strengh en de Dorcamp, is aan onderhoud 
toe en daarom vernieuwen wij deze. Hier-
door is het rijbaangedeelte van de weg op 
de volgende momenten gestremd:

• Maandag 13 juni vanaf ca. 18:00 tot 
22:00 uur in verband met freeswerk-
zaamheden;

• Dinsdag 14 juni vanaf ca. 7:00 tot 16:00 
uur in verband met asfalteringswerk-
zaamheden.

Tijdens de werkzaamheden kunnen fiet-
sers gebruik blijven maken van de fiets-
paden, voor het overig verkeer worden er 
een omleidingen ingesteld. Omwonenden 
en belanghebbenden ontvangen voor de 
start van de werkzaamheden een brief 
met details over de werkzaamheden. Voor 
vragen kunt u terecht bij de gemeentelijke 
toezichthouders de heer Schönig en/of de 
heer Zonneveld, te bereiken via telefoon-
nummer 14 0251, of per mail: 
frankschonig@debuch.nl en/of 
ronzonneveld@debuch.nl
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Gemeente Castricum krijgt tik 
van de bestuursrechter

Omwonenden verzochten de 
gemeente om handhaving. Dat werd 
destijds toegezegd, maar handhaving 
zou pas vanaf juli plaatsvinden. 
Volgens de bewoners duurt dat 
opnieuw veel te lang. Ze willen dat de 
last onder dwangsom eerder wordt 
opgelegd. Daar ging de rechter niet in 
mee. Maar stelde wel dat de traagheid 
waarmee op het handhavingsverzoek 

van omwonenden is gereageerd geen 
schoonheidsprijs verdient. Immers, zo 
redeneert de rechter, met de door de 
verweerder (college van B&W) aange-
haalde complexiteit ter rechtvaardi-
ging van de langdurige procedure van 
de zaak valt het wel mee. Het bedrijf 
heeft bezwaar gemaakt tegen de 
dwangsom en in juni staat weer een 
zitting gepland.

Castricum - Bewoners van de Hoogeweg in Bakkum-Noord spanden een 
zaak aan tegen het college van burgemeester en wethouders. Dit omdat 
er veel en jarenlang overlast door een bedrijf werd geconstateerd. Dat 
bedrijf handelt in strijd met voorschriften.

Castricum - Bezuinigen op veilig-
heid of het veiligheidsgevoel van 
mensen is niet de juiste weg, vindt 
de VVD-fractie. 
Men reageert hiermee op de bezui-
nigingsplannen bij de brandweer. 
,,Een plan van bovenaf bedacht, 
zonder duidelijk en goed overleg 
met de korpsen of met deelnemers 
in de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio NHN’’, concludeert 
de VVD-fractie. 
De vrees bestaat dat door de voorge-
nomen maatregelen de veiligheid 
van de inwoners niet meer 

voldoende gegarandeerd is. ,,Eerst 
ophalen in het veld, praten met 
vertegenwoordigers van het lokaal 
bestuur, had een betere weg 
geweest dan het ‘brandbommetje’ 
wat nu is geplant’’, schrijft fractie-
voorzitter Rob Dekker aan burge-
meester en wethouders. 
Hij wil weten wanneer de voorge-
nomen plannen de�nitief worden en 
of de burgemeester al contact heeft 
gehad met de korpsen van Limmen 
en Akersloot of hun 
postcommandant. 
Dekker dringt erop aan op korte 

VVD bezorgd over voorgenomen 
bezuinigingen brandweer

termijn een avond te beleggen met 
de brandweerkorpsen uit Limmen, 
Akersloot en Castricum, inwoners 
van de gemeente, vertegenwoordi-
gers van de Veiligheidsregio NHN en 
de gemeenteraad.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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Met een programma van bekende en 
onbekende songs van deze legenda-
rische muzikant belooft het een 
geweldige avond te worden. Naast 
onbekend werk uit zijn beginperiode 
als troubadour worden natuurlijk ook 
bekende songs als ‘Knockin’ on 
heaven’s door’, ‘Forever Young’ en 
‘Like a Rolling Stone’ ten gehore 
gebracht. Met basgitaar, piano, 

drums, veel zang en gitaren, mond-
harmonica, dwars�uit, saxofoon en 
nog veel meer is het een programma 
om naar uit te kijken. 

Vrijdag 17 juni, aanvang 20.15 uur. 
Kaarten à € 15 zijn online te koop via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of bij 
het VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus Heiloo.

Muzikale avond ter ere van Bob 
Dylan in Cultuurkoepel Heiloo
Heiloo - In 2021 werd de fantastische singer-songwriter Bob Dylan 80 
jaar. Om dit alsnog te vieren toert een groep bekende muzikanten door 
Nederland. De groep – bestaande uit Victor Posch, Willem Schoone, 
Robbert Smit en Mees Siderius – komt natuurlijk ook naar Heiloo.

In de voorstelling Dylan 80 komen zowel bekende als minder bekende songs van 
Bob Dylan voorbij. Foto: aangeleverd

Vervolg voorpagina

Tijdschema
Door deze nieuwe ontwikkeling is 
het nog maar de vraag of het poli-
tieke debat over de kadernota wel op 
tijd gevoerd kan worden. Die verga-
dering staat voor 16 juni op de 
agenda. Het college gaat direct na 
Pinksteren aan de slag om een en 
ander verder uit te werken. Ook de 
nieuwe meicirculaire van de Rijks-
overheid is binnen, de gevolgen 
daarvan voor de gemeente 
Castricum moeten nog doorgere-
kend worden. ,,Het is vrij pittig wat 
hier gebeurt, zo vlak voor de �nan-
ciële rapportage’’, reageerde Herman 
Sterken (Lokaal Vitaal). Hij wil dat het 

college goed uitzoekt hoe dit mis 
heeft kunnen gaan en welke conse-
quenties dit heeft voor de komende 
jaren. Woorden die Mariska El Ouni 
(D66) kon onderschrijven. Ze bena-
drukte: ,,Hoe kunnen we hier lering 
uit trekken voor de toekomst?’’ Een 
stap verder ging Florence Eijck 
(PvdA) door te vragen: ,,Kunt u mij de 
garantie geven dat de overige 
stukken geen tekorten zullen 
vertonen?’’ 
Dat laatste kon portefeuillehouder 
Beems niet garanderen. Tino Klein 
(Forza!) opperde nog de suggestie 
om het raadsdebat over de kader-
nota dan maar uit te stellen. Of dat 
nodig zal zijn, moet in de komende 
dagen blijken.

Tegenvaller: fout in begroting 
levert miljoenentekort op

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 19.30 uur

zaterdag 15.00 & 19.30 uur

zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 19.30 uur

Jurassic World: Dominion
vrijdag 15.00 & 19.30 uur

zaterdag 19.30 uur

zondag 15.00 & 19.30 uur 

dinsdag & woensdag 19.30 uur

Top Gun: Maverick
vrijdag & zaterdag 15.00 uur

zondag 12.30 uur

maandag 19.30 uur

Mothering Sunday
donderdag 19.30 uur 

Operation Mincemeat
zondag 15.00 uur 

Downton Abbey
zondag 12.30 uur

De Bad Guys (NL)

Programma 9 juni t/m 15 juni

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

‘Rooster’ Bradsaw. Hij is de zoon van 
Mavericks overleden vriend en luite-
nant-o�cier air Nick ‘Goose’ 
Bradshaw. Terwijl Maverick een onze-
kere toekomst tegemoet gaat en 
tegelijkertijd met zijn verleden af 
moet rekenen, wordt hij geconfron-
teerd met zijn diepste angsten. Dit 
alles komt samen in de gevaarlijkste 
missie ooit, waarbij alles op het spel 
staat.

Top Gun: Maverick

Het is 30 maart 1924; Moeders 
Zondag. Dit is de dag waarop al het 
huispersoneel vrij krijgt voor familie-
bezoek. Jane Fairchild is het dienst-
meisje van de gegoede familie 
Nivens. De Nivens gaan die dag tradi-
tiegetrouw lunchen met de Shering-
hams. Jane heeft zelf geen familie 

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

Mothering Sunday

Door Aart Tóth

Hof van Kijk-Uit heeft drie afdelingen; 
horeca, duinatelier, moestuin/duin-
werkzaamheden, waar ze dagbeste-
ding bieden voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Josta 
Zijlstra raakt er als drijvende kracht 
bij Kijk-Uit niet over uitgepraat. Na de 
moeilijke periode om de COVID-peri-

kelen te overbruggen loopt alles nu 
weer in een stijgende lijn. Daarbij 
totaal zo’n 50 medewerkers van vrij-
willigers, vaste en zelfs 
oproepkrachten. 

,,Hof van Kijk-Uit is tien jaar geleden 
ontstaan als een soort zorgboerderij, 
maar dan horecagericht, naast 
atelierbezigheden. Met z’n allen zijn 

we trots op de resultaten die we 
boeken en het horecadeel dat 
intussen subliem draait met een 
uitgebreide menukaart. Na heel veel 
papierwerk is opnieuw de certi�ce-
ring rond’’, vertelt Josta.

Zoals gezegd is Hof van Kijk-Uit vijf 
dagen per week geopend, waarbij de 
weekenden het drukst zijn, zeker bij 
mooi weer. Ouders lekker op het 
terras terwijl de kinderen heerlijk op 
het terrein hun gang kunnen gaan 
met speeltoestellen of bij het 
kippenhok. 

,,Mocht het weer iets minder zijn, 
geen probleem, je kunt vertoeven in 
de gezellige ingerichte huiskamer 
van Jonkheer Gevers. Daarbij heer-
lijke huisgemaakte soepen, ambach-
telijke broodjes en taarten om te 
smullen. Ook de beste ko�e, thee, of 
heerlijke chocolademelk met slag-
room. Natuurlijk is later op de dag 
een glaasje wijn of tapbier ook 
mogelijk. Zo werkt het bij Hof van 
Kijk-Uit, werken vanuit het hart, met 
beide benen op de grond.’’ 
In de week van het 10-jarig bestaan 
krijgen bezoekers een kleine attentie 
aangeboden.

Zaterdag 2 juli kunt u er niet terecht, 
dan wordt voor al die medewerkers 
en vrijwilligers het 10-jarig bestaan 
gevierd met een grote tent en 
muziekbingo, livemuziek en een 
heerlijk diner, om vervolgens de 
volgende dag weer voor jouw 
bezoek klaar te staan. 
Gefeliciteerd!

Castricum - Het maakt natuurlijk wél uit bij het Hof van Kijk-Uit of je als 
bezoeker tevreden bent. Dat maakt zóveel uit, dat het uitermate belang-
rijk is dat je een bezoek brengt aan het Hof van Kijk-Uit, al was het maar 
om het 10-jarig bestaan mee te vieren. Verder maakt het niet uit wat voor 
weer het is, het is er altijd gezellig en klantvriendelijk met een uitge-
breide menukaart bij de ko�e of lunch. De vakbekwame kok weet er wel 
raad mee. Je kunt er vijf dagen per week (woensdag tot en met zondag) 
terecht om na een wandel- of �etstochtje lekker bij te komen op het 
geweldige terras, waar de kleinsten onder ons zich opperbest kunnen 
vermaken.

Het maakt al tien jaar wél uit 
bij Hof van Kijk-Uit in Castricum

Een deel van de totaal vijftig medewerkers en vrijwilligers in feeststemming. 
Foto: Aart Tóth

Door Ans Pelzer

Castricum - Zaterdag 11 juni barst 
het UIT Festival los in en rond Gees-
terhage. Rond 11.30 uur zal Burg-
meester Toon Mans het festival 
openen. Mans: ,,Mooi initiatief om dit 
festival te organiseren. Er is heel veel 
te zien die middag. Ik ga zeker kijken.’’
Cultuurcoach Edgar Nijman presen-
teert het programma op het pleinpo-
dium, een van de drie locaties waar 
wordt opgetreden. Vier jonge slag-
werkers vormen de openingsact. 
Anita Mooiweer, directeur van Gees-
terhage, roept iedereen op zoveel 
mogelijk wandelend naar het UIT 
Festival te komen.

Burgemeester Mans opent UIT 
Festival op zaterdag 11 juni

Vier jonge slagwerkers vormen de 
openingsact. Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Kees (89) en Netty (86) komen beiden 
uit een katholiek gezin met zes 
kinderen. De wieg stond voor beiden 
in Wormerveer. De vader van Kees 
was chemisch analist. Hij werkte bij 
Westzaan. Netty’s vader werkte ook 
bij Westzaan, maar dan als 
timmerman.

Hockeystick
Kees kent Netty al vanaf de lagere 
school. Kees zat drie klassen hoger. 
Na de lagere school ging Kees naar 
het R.K. Lyceum in Alkmaar. Netty 
volgde hem drie jaar later. Beiden 
reisden ze dagelijks per trein van 
Wormerveer naar Alkmaar. Hier 
kwamen ze elkaar regelmatig tegen. 

Van verkering of verliefdheid was 
toen nog geen sprake.

Toen Netty veertien jaar was, 
behaalde ze zulke goede rapportcij-
fers dat haar ouders haar een 
hockeystick cadeau gaven. 
Zodoende kon zij meedoen aan 
hockeywedstrijden die op het 
lyceum werden gehouden. Netty: 
,,Dat was voor m’n ouders best een 
rib uit het lijf, want m’n vader 
verdiende in die tijd zo’n € 40 per 
week, terwijl hij voor de hockeystick 
€ 20 moest neerleggen. Ik had 
ouders die alles voor hun kinderen 
over hadden.’’ Kees vroeg de hockey-
stick van Netty een keer te leen toen 
hij met het schoolhockeyteam mocht 
meespelen. De stick van Netty bracht 

geen geluk, want zijn hockeyteam 
kreeg �ink klop.

Verkering
Het duurde nog een poosje voordat 
de verkering ‘aan’ raakte. Kees: ,,In het 
laatste schooljaar schoot ik op eerste 
paasdag bij het verlaten van de kerk 
Netty’s moeder aan. Ik vroeg haar of 
Netty met mij mee mocht naar de 
bioscoop. Op dat moment draaide de 
�lm ‘The third man’ in het Tuschinski 
theater. Deze wilden we graag zien.’’ 
Hij kreeg groen licht en tweede 
paasdag werd zodoende hun eerste 
uitje. Het werd het begin van hun 
verkering. Kees weet niet precies 
meer waardoor hij op Netty viel. 
Netty frist zijn geheugen wat op. ,,Je 
viel op m’n pijpenkrullen, want toen 

ik deze na verloop van tijd liet 
afknippen was je not amused.’’ Kees 
knikt bevestigend.

De verkering is wel enkele keren uit 
geweest. Kees miste dan na verloop 
van tijd ‘zijn Netty’ en zocht haar 
weer op. Hij voelde kennelijk aan dat 
hij dit meisje niet moest laten lopen. 
De klik was er vooral door hun geza-
menlijke interesses, zoals zeilen.

Loopbaan
Kees studeerde in 1956 af in wis- en 
natuurwetenschappen met als 
hoofdvak scheikunde. Op 1 juni 1957 
gaven Kees en Netty elkaar het 
jawoord. Netty herinnert zich nog 
dat het die dag prachtig weer was. 
Na de bruiloft reed men in colonne 
naar de Stadionweg in Amsterdam. 
Hier had het stel enkele kamers 
gehuurd, want een woning was in 
die tijd nauwelijks te krijgen. Hier 
werden ook de eerste twee kinderen 
geboren. Later volgden er nog drie. 
Inmiddels is het echtpaar twaalf 
kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen rijker.

In 1960 verhuisde het stel naar 
Wormerveer. Kees deed toen al 
promotieonderzoek en mocht zich 
in 1962 ‘doctor Kees’ noemen. In 
1963 kreeg hij een baan bij AKZO en 
verhuisde het gezin naar Arnhem. In 
1969 betrok men een woning in 
Castricum omdat Kees inmiddels bij 
de GGD in Amsterdam werkte. Later 
trad hij in dienst bij het Gemeente-
lijk Milieulaboratorium in 
Amsterdam. Hier werkte hij tot aan 
zijn pensioen. Door zijn banen in de 
chemie trad Kees in de voetsporen 
van z’n vader.

Netty volgde na het lyceum een 
avondopleiding als analist en werkte 
tot 1958 als chemisch analist op een 
laboratorium. 
Toen er kinderen kwamen stopte ze 
met werken.

Gezondheid
Met de gezondheid van Netty gaat 
het goed. Kees brak anderhalf jaar 
terug tijdens een val zijn heup. Na 
drie operaties kon het revalidatietra-
ject beginnen. Hij loopt elke dag 
twee keer met z’n rollator een 
straatje om. Netty verzorgt Kees van 
vroeg tot laat. Daarnaast houdt ze 
het huis bij en doet ze de bood-
schappen. Het blijkt soms een hele 
opgave, maar ze doet het met 
liefde. Hun mentale gezondheid is 
nog pico bello. De chemie tussen 
beiden blijkt nog steeds goed te 
werken. Hoe kan het ook anders als 
je beiden een scheikundige achter-
grond hebt?

Afgelopen zaterdag vierden Kees en 
Netty het 65-jarig huwelijksfeest met 
een diner bij Van der Valk. Alle 
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen waren hierbij 
aanwezig.

Castricum - Vorige week woensdag vierden Kees Bank en Netty Bank-Kapelle hun briljanten huwelijksfeest. Ze 
kennen elkaar al vanaf de lagere school. Toch duurde het nog �ink wat jaren voordat zij elkaar het jawoord 
gaven. Daarvoor was het overspringen van een vonk niet nodig. Het is de chemie die ze verbindt.

Na 65 jaar huwelijk is de chemie tussen 
Kees en Netty Bank nog steeds uitstekend

‘Hoog’ bezoek voor Kees en Netty Bank. Foto: Henk de Reus

Kees en Netty Bank op hun 
huwelijksdag (01-06-1957). 
Foto: aangeleverd

Food to Share: lekker eten voor een goed doel

Door Aart Tóth

Annette Prins, die garant stond voor 
de teksten en redactie, heeft zich 
met groot plezier laten inspireren 
door het sociale aspect. De kosten 
van dit rijk geïllustreerde boek 
werden gedragen door de Rotary-
club en een rij sponsoren. 
Toen de kosten waren gedekt, kon 
de opbrengst van de verkoop geheel 
bij de vier goede doelen terecht-
komen. Bij die goede doelen zit 
onder andere ‘Buurtgezinnen 
Heemskerk’. Onder het motto 
‘Gezinnen voor Gezinnen’ kan men 
aankloppen voor vrijwillige hulp bij 
het opvoeden van kinderen. Begelei-
ding gaat via bijvoorbeeld steunge-
zinnen of wekelijkse 
speelafspraakjes.

Kanjerketting
De tweede instelling die steun krijgt 
via de opbrengst van het kookboek is 
‘Kanjerketting’. Kinderen met de 
diagnose kanker krijgen van de 
Vereniging Ouders, Kinderen en 
Kanker (VOKK) een Kanjerketting. Dat 
is een ketting van handgemaakte 
kralen, die staan voor een bepaalde 
behandeling of gebeurtenis. Zo rijgt 
elk kind een ketting die zijn of haar 
verhaal vertelt.

Voedselbank
Ook de ‘Voedselbank IJmond-Noord’ 
is één van de goede doelen. Deze 
kan niet bestaan zonder vrijwillige 
bijdragen om inwoners die het wat 
minder hebben, te voorzien van 
gratis levensmiddelen. Wekelijks 
verstrekt de Voedselbank aan zeker 

110 gezinnen in Beverwijk, 
Castricum, Heemskerk en Uitgeest 
gezond voedsel. De Voedselbank 
draagt ook haar steentje bij in de 
strijd tegen voedselverspilling. Vrij-
willigers zamelen bij retailers en 
grossiers goede levensmiddelen in. 
Streven daarbij is dat elk pakket drie 
maaltijden oplevert.

Kids in Concert
Het vierde doel is ‘Kids in Concert’. 
Ruim vijfhonderd basisschoolleer-
lingen uit groep 6 en 7, aangevuld 
met leerlingen van de brugklassen 
van het Jac. P. Thijsse College, geven 
twee concerten in Sporthal De 
Bloemen op zaterdag 18 juni. Per 
voorstelling kunnen er 800 toeschou-
wers plaatsnemen. De opbrengst van 
de kaartverkoop komt terecht bij de 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting 
(NCFS). Cystic �brosis, ook bekend als 
taaislijmziekte, is een erfelijke en 
ongeneselijke ziekte die het slijm in 
het lichaam taai en dik maakt. Je kunt 
er op www.kidsinconcert.nl meer 

over vinden.
De recepten zijn samengesteld door 
bekende of minder bekende inwo-
ners van uit de regio. Je schaft het 
boek aan via Martijn Kooijman (06 

51954545 / martijn@kooijman-ford.
nl). Het boek is ook op te halen bij 
Fordgarage Martijn Kooijman aan de 
Oude Haarlemmerweg 77a in 
Castricum. Eet smakelijk!

Castricum - Met lekker eten vier goede doelen steunen – dat kan met het 
kookboek Food to Share (eten om te delen). Een boek met recepten uit de 
hele wereld, van Oma’s Cake tot Beef Wellington. Het is een initiatief van 
Rotaryclub Castricum-Kennemerland, Rotaryclub Heemskerk-Uitgeest en 
enkele sponsoren.

Martijn Kooijman van de Rotaryclub met het kookboek ‘Food to Share’. Foto: Aart Tóth





Puzzel mee en maak kans op twee kaartjes voor de �lm  Top Gun Maverick in Corso Bioscoop! 
Mail de oplossing voor maandag 13 juni naar puzzel@castricummer.nl

www.corsobioscoop.nl - Dorpsstraat 70 - 1901 EM Castricum

Win twee 
kaartjes voor 

de film Top 
Gun Maverick
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. middelpunt van een stad; 7. opwindend en
spannend; 12. jongensnaam; 13. elektronische post; 14.
geheel gevuld; 15. voorzetsel; 17. onbeschaafd en grof; 19.
lusthof; 21. technische school (afk.); 22. asvaas; 24. nagel
met platte kop; 27. kledingstuk; 28. leidsel; 30. Oost-Europe-
aan; 31. heidemeertje; 32. publieke golfbeweging; 33. fami-
lielid; 35. aangename tijdsbesteding; 37. projectieplaatje; 38.
van nut zijnde; 41. duw of zet; 42. ervaren zeeman; 44. berg-
geel; 46. gemalen graan; 47. hemellichaam; 48. kousenbroek-
je; 49. wereldtentoonstelling; 50. laag (stem)geluid; 52. eer-
waarde (afk.); 54. terugreis; 56. zwaar en lomp; 58. uiterst
(onderste); 61. almede; 62. blaasinstrument; 64. mannetjes
bij; 65. marterachtig dier; 67. explosief; 68. cilinder; 70. inwen-
dig orgaan; 72. knaagdier; 73. verknallen; 76. gesloten; 77.
kippenproduct; 78. ver (in samenst.); 79. levenslucht; 81. kilo-
liter (afk.); 82. tennisterm; 83. Japanse krijger; 84. streepjes-
code (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. middagmaal
gebruiken.

Verticaal 1. stukjes geroosterd brood; 2. landcode van
Nederland; 3. ogenblik; 4. verschijnsel van vuur; 5. plaats in
Drenthe; 6. snaarinstrument; 7. ontkleuren; 8. wild zwijn; 9.
elektrisch geladen deeltje; 10. oude lengtemaat; 11. deel van
een maaltijd; 16. voor (in samenst.); 18. in de grond levend
zoogdier; 20. naaldboom; 21. ten aanzien van (afk.); 23.
boomvrucht; 25. autoped; 26. noeste vlijt; 27. tijdsperiode; 29.
vaartuig; 32. goudlijster; 34. brood van fijn roggemeel; 36.
dierkundige; 37. rivier in Engeland; 39. dagtrip (reisje); 40.
gemopper; 42. soort stoel; 43. babysitter; 45. mannelijk
schaap; 46. afgemat; 51. harde trek; 53. getand wiel; 54. deel
van een lied; 55. gespitste mond; 56. verlichtingsmiddel; 57.
aangeslibd land; 59. onderaardse ruimte; 60. plaats in Lim-
burg; 62. pendelaar; 63. geheel van de optelling; 66. tentoon-
stellingsgebouw in Amsterdam; 67. gong; 69. zuinige verlich-
ting; 71. hoogste dakrand; 73. familietwist; 74. zwemvogel; 75.
ontkenning; 78. jongensnaam; 80. Schotse familienaam; 82.
selenium (scheik. afk.); 85. Noord-Holland (afk.).
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Castricum - Van aquarel tot pentekening: tientallen schilderijen van enthousi-
aste cursisten waren dit weekend te bewonderen in dorpshuis De Kern. De 
expositie was onderdeel van de Kunst�etsroute. Zowel zaterdag als zondag 
kwamen veel nieuwsgierige bezoekers een kijkje nemen. De schilderwerken 
zijn gemaakt in de cursus tekenen en schilderen onder leiding van Rosalie 
Hammink. Portretten, landschappen en illustratieve schetsen: elke cursist 
heeft zijn of haar eigen stijl ontwikkeld. Plezier is het belangrijkst in de cursus 
en het werken op niveaus zorgt voor een ‘stimulerende wisselwerking’. Naast 
aquarellen wordt gewerkt aan technieken en ontdekt elke cursist een eigen 
voorkeur. Foto: aangeleverd

Veel bekijks voor kunstwerken 
schilderclub in De Kern

Zomerworkshop ‘Schilderen als 
Hockney’ bij Perspectief

Voor deze workshop laat Afke zich 
inspireren door het werk van de in 
1937 geboren bekende Engelse 
kunstschilder David Hockney, in het 
bijzonder door zijn natuurschilde-
ringen. Na een introductie over deze 
kunstenaar gaan de deelnemers de 
diverse technieken bekijken die 
Hockney gebruikt in zijn 
landschappen. 

Door het mengen van acrylverf 
zoeken ze naar de speci�eke Hock-
neykleuren. Met deze kleuren schil-
deren ze op papier, nadat ze eerst 
een schets met houtskool, krijt of 
potlood maken om de compositie te 
bepalen. 

De kosten voor deelname bedragen 
50 euro (leden krijgen 15 euro 
korting) en additioneel 7,50 euro 
voor alle materialen. Kijk op www.
perspectiefcastricum.nl voor overige 
informatie en om aan te melden.

Bakkum - De actieve vereniging voor beeldende vormgeving Perspectief 
heeft tijdens de zomervakantie weer diverse aantrekkelijke zomerwork-
shops op de agenda staan. Docente en kunstenares Afke Spaargaren 
trapt op vrijdag 15 juli van 10.00 tot 16.00 uur af met de workshop ‘Schil-
deren als Hockney’.

Afke Spaargaren voor een schilderij van David Hockney. Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

Onder hoofdstuk ‘Economische vitali-
teit’ in het coalitieakkoord, staat: ‘We 
willen met elkaar het functioneren 
op bedrijventerreinen verbeteren, de 
dorpscentra versterken, het toeris-
tisch programma nader invullen en 
verduurzaming bevorderen.’

Voorzitter Dennis de Haas (OVC) 
reageert: ,,We kunnen concluderen 
dat de fracties, raadsleden en opstel-
lers van het akkoord toch de 
aandachtspunten van onder andere 
de OVC weer op de agenda hebben 
staan. Dat kunnen wij alleen maar 
toejuichen. Het zou mooi zijn als dit 
college en raad de komende vier jaar 
gebruikmaken van de samenwerking 
met de lokale ondernemers om tot 
concrete plannen te komen. De 
gemeente wil graag participatie, 
begin dan met betre�ende partijen 
en/of bewoners. De OVC vertegen-
woordigd veel van deze onderne-
mers, dus kies dan ook voor een 
goed gesprek met de OVC. Zo hoeft 
de gemeente het niet alleen te doen. 

Veel belangen zijn hetzelfde, je moet 
alleen de juiste toon aanslaan en het 
bijbehorende pad bewandelen. 
Vanuit de OVC staat de deur open, 
tenslotte willen wij allemaal in een 
mooie gemeente wonen en werken.’’

Levendige dorpscentra
Een ander punt uit het akkoord gaat 
over levendige dorpscentra. De 
gemeente wil leegstand tegengaan, 
openbare ruimten herinrichten en 
een onderzoekt de mogelijkheden 
voor een dorpsplein in Limmen. In 
Castricum heeft de Burgemeester 
Mooijstraat de aandacht, zo staat in 
het akkoord.

Dennis de Haas: ,,Fijn als de 
gemeente de regie pakt om de 
dorpscentra levendig te houden. 
Maar doe het wel samen met de 
betrokkenen. Weet wat er leeft, zorg 
dat er voldoende draagvlak is en 
maak concrete voorstellen, waarop 
geacteerd kan worden. Ook vanuit 
de ondernemers willen we graag 
meer tra�c naar de gemeente door 
buitenstaanders of meer inwoners 

trekken naar de centra. Dat zorgt 
voor levendigheid, handel en inspi-
ratie voor nog betere ideeën. Een 
echt dorpshart voor Limmen zou 
mooi zijn, net als een goede aantrek-
kelijke verbinding tussen het station 
en het dorpshart van Castricum via 
o.a. de Burgemeester Mooijstraat. 
Maak het uitnodigend. Er zijn al vele 
werkgroepen actief. Betrek de lokale 
ondernemers en maak ook hier 
gebruik van daadwerkelijke concreti-
sering. Hoe concreter, des te duide-
lijker de feedback waar je als 
gemeente wat mee kan.’’

‘Veel investeren’
Sander Weel, voorzitter Onderne-
mersfonds Dorpshart: ,,Wij vinden 
het goed dat de politiek duidelijk 
aangeeft dat de verschillende dorps-
kernen versterkt moeten worden. 
Om de kernen nu en in de toekomst 
leefbaar te houden, moet er veel 
geïnvesteerd worden. Als Onderne-
mersfonds hebben we in het 
verleden al succesvol samengewerkt 
met de gemeente om grote en 
belangrijke projecten binnen het 

dorp mogelijk te maken (sfeerverlich-
ting, Bakkerspleintje etc.). We kijken 
er naar uit om dit in de toekomst met 
deze coalitie weer te doen.’’

Uitvoering
In de uitvoeringsfase is programma-
leider van het project Versterking 
Winkel- Verblijfsgebieden de eerste 
die zich met de plannen van het 
nieuwe college bezighoudt. Henk 
Ruijter wil dan ook wel voorzichtig 
kwijt: ,,Ik ben blij dat aandacht voor 
en de herinrichting van de openbare 

ruimte - en met name de dorpscentra 
- in het akkoord is opgenomen. Met 
het programma Versterking winkel 
en verblijfsgebieden zijn er in dit 
opzicht de afgelopen jaren al een 
aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het 
Dorpsplein, Bakkerspleintje en de 
markt in Bakkum, gerealiseerd. En 
daar liggen nog enkele kant-en-klare 
plannen en voorstellen, die door 
overleg met winkeliers en bewoners 
zijn ontstaan, waar we zo mee aan de 
gang kunnen. Dat is een mooi 
vooruitzicht.’’

Castricum - Verduurzaming bevorderen, dorpscentra versterken en het toeristisch programma nader invullen: 
in het nieuwe coalitieakkoord staan plannen voor de openbare ruimte die van invloed kunnen zijn op de 
bedrijfsvoering van ondernemingen in dat gebied. Twee onderdelen die van invloed kunnen zijn op het Dorps-
hart legden we voor aan de belangengroepen Ondernemers Vereniging Castricum (OVC), Ondernemersfonds 
Dorpshart Castricum en programmaleider project Versterking Winkel- Verblijfsgebieden.

Ondernemers en project Dorpshart 
reageren op plannen college

Een nogal rommelig ogende winkelstraat: de Burgemeester Mooijstraat staat ook in 
de plannen coalitieakkoord. Foto: Aart Tóth

Een sloot is een klein ecosysteem. 
Dat systeem kan gemakkelijk worden 

verstoord. Daarom is goed waterbe-
heer van levensbelang. Dat geldt 

zowel voor de hoeveelheid water als 
voor de waterkwaliteit. Dankzij de 
inspanningen van gemeenten, 
waterschappen en natuurbeheerders 
wordt het oppervlaktewater beter 
beheerd en dat is te merken. Sloten 
en plassen zitten vol leven, zo ook de 
sloten van Zeerijdtsdijkje in Bakkum. 
Waterschorpioenen, keizerslibellen, 
kokerju�ers, staafwantsen en groene 
kikkers: het wemelt er van het leven. 
Gele lissen, egelskop en waterweeg-
bree staan te shinen in het water 
naast een kruidenrijk weiland vol 
boterbloem, zuring, rolklaver, ogen-
troost en rietorchis. Al dat prachtigs 
is best een feestje waard! Meld je 
jouw gezin/groepje kinderen aan 
voor een tijdslot? Per groepje is een 
teil, zoekkaart en schepnet beschik-
baar. Meer kinderen? Er zijn wat extra 
netten, maar als je er eentje thuis 
hebt, neem die vooral mee! Laarzen, 
een setje droge kleren en zonne-
brand zijn ook warm aanbevolen. 
Meld je snel aan via www.ivn.nl/afde-
ling/midden-kennemerland. Vol is 
vol!

Bakkum - Ontdek de wondere wereld in, op en rond het water van één 
van de prachtigste sloten die Kennemerland rijk is: die van het Zeerijdts-
dijkje achter restaurant Het Ruiterhuys. IVN Midden-Kennemerland en de 
gemeente Castricum vieren Slootjesdag dit jaar op zaterdag 11 juni van 
10.00 tot 16.00 uur. Kom je ook de sloot bewonderen en zoeken naar de 
rover der rovers: de geel-gerande watertor?

Slootjesdag: zoek mee naar 
de geel-gerande watertor

Tijdens Slootjesdag ontdek je wat er zoal leeft in en rond de sloot. 
Foto: IVN Midden-Kennemerland

Limmen - De Raad van State heeft 
groen licht gegeven voor de bouw 
van dertig woningen aan de 
Kapelweg. Ze gaat niet mee in het 
bezwaar dat enkele omwonenden 
hadden aangetekend. De Raad deed 
de uitspraak op 31 mei. Dat betekent 
dat de bouwplannen doorgaan. De 

bouw gaat van start als de omge-
vingsvergunning is verleend. Die is 
nu in behandeling bij de gemeente.

Wethouder Slettenhaar (Bouwen en 
Wonen): ,,Dit is goed nieuws voor wie 
een woning zoekt in Limmen. Daarbij 
houden we uiteraard ook oog voor 

de belangen van omwonenden en 
heeft verkeer onze aandacht. Er staan 
verschillende reconstructies op 
stapel in Limmen en bewoners 
kunnen meedenken over de lokale 
knelpunten en oplossingsrichtingen 
om de doorstroming en verkeersvei-
ligheid te verbeteren.’’

Groen licht voor woningbouw Kapelweg

Op 17 juni tussen 10.00 en 12.00 uur 
kunnen mensen gratis hun �ets laten 
checken op de Brink, waar normaal 
de viskraam en de bloemen- en plan-
tenkraam staat. Fietsenmaker Sander 
van Sanders Fietsbus gaat de 
controles uitvoeren. ,,Om veilig te 
kunnen �etsen is onder andere een 
veilige �ets nodig. Denk hierbij aan 
goede remmen, een juist pro�el op 
de banden, stevig vastzittende 
onderdelen en een gesmeerde 
ketting’’, aldus de �etsenmaker. Een 
afspraak maken is niet nodig, 
mensen kunnen onaangekondigd 
langs�etsen. Voor de �etscheck 
wordt een standaard checklist 
gebruikt, conform de eisen die de 
ANWB stelt aan de �etscheck voor de 
verkeersexamens.
,,In Castricum wordt veel ge�etst, we 
wonen dan ook in een prachtige 

omgeving vlakbij de duinen ook 
�etsen er veel mensen door het 
dorp’’, zegt buurtsportcoach Winnie 
Assendelft. ,,Vandaar dat wij voor de 
Brink gekozen hebben, omdat daar 
veel �etsers voorbij komen. Hoe leuk 
en nuttig om vóór je �etsrit even je 
�ets te laten checken. Iedereen is 
welkom.’’ 
De campagne Doortrappen wordt 
ge�nancierd door de provincie 
Noord-Holland. De buurtsportcoa-
ches van Team Sportservice voeren 
het programma uit. Deze functie 
wordt ge�nancierd door de 
gemeente Castricum. De gemeente 
vindt sport en bewegen onder alle 
doelgroepen belangrijk. Veilig 
Verkeer Nederland en de plaatselijke 
afdeling van de Fietserbond onder-
steunen en adviseren gedurende de 
campagne.

Gratis fietscheck in Castricum
Castricum - Veiliger �etsen tot je 100ste is het motto van de bewustwor-
dingscampagne Doortrappen. Het initiatief is opgezet omdat ouderen 
zich vaak niet bewust zijn van het risico dat �etsen met zich mee brengt. 
Door het geven van �etstips, �etscontroles, �etslessen en andere �etsac-
tiviteiten worden mensen bewust van hun �ets gedrag en ambassadeur 
voor �etsveiligheid.

De buurtsportcoaches trappen lekker door op de tandem. Foto: aangeleverd
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AGENDA
WOENSDAG 8 JUNI

Kleutervoorstelling en signeersessie 
van het prentenboek ‘Waar zijn de 
stippen van Sproet’ door Anita 
Boots om 14.30 uur bij kantoor-
boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 19.

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

DONDERDAG 9 JUNI

Transitiecafé door werkgroep 
Groene Kerk en Transitie Castricum 
om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in 
het Supreme College aan de Koning 
Willemstraat 1 in Castricum. Gast: 
econoom Paul Schenderling. 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage 
in de kosten is welkom. Foto: Jaap 
Schuurman

ZATERDAG 11 JUNI

Slootjesdag door IVN Midden-
Kennemerland en gemeente 
Castricum van 10.00 tot 16.00 uur 
bij het Zeerijdstdijkje in Bakkum. 
Teil, zoekkaart en schepnet zijn 
aanwezig. Zelf laarzen, droge 
kleding en zonnebrand meenemen. 

Aanmelden via www.ivn.nl/afde-
ling/midden-kennemerland. Foto: 
IVN Midden-Kennemerland

UIT Festival van 11.30 uur tot 18.30 
uur in en rond cultureel centrum 
Geeesterhage aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Toegang 
gratis. Info op www.castricumuitfes-
tival.nl.

Afscheidsreceptie Rob Kramer om 
14.30 uur bij FC Castricum op sport-
park Noord-End aan De Bloemen 
71a in Castricum. Info op www.
fccastricum.nl.

Snu�elmarkt van 09.30 tot 14.30 uur 
achter De Klop aan de Langebuurt 
in Uitgeest. Opbrengst voor de 
arme inwoners van Prijedor in 
Bosnië.

BoekStartdag in bibliotheek Kenne-
merwaard  aan de Geesterduinweg 
1 in Castricum met van 15.30 tot 
16.00 uur een sing-in voor (groot)
ouder en baby (0-2 jaar). Info op 
www.bibliotheekkennemerwaard.
nl. Afbeelding: aangeleverd

Try-out-concert Vriezenveense 

Harmonie om 19.30 uur bij Emergo 
in de aula van het Jac. P. Thijsse 
College aan De Bloemen 65 in 
Castricum. Entreeprijs 5 euro, 
kaarten via info@emergo.org reser-
veren. Foto: aangeleverd

ZONDAG 12 JUNI

Jubileumconcert pianist-componist 
Bernard van den Boogaard geeft om 
13.30 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 2 in Castricum met mede-
werking van �uitiste Anke Buringa-
Lont. Het programma bestaat uit 
werken van Bach, Brahms, Poulenc 
en Chopin. Toegang gratis, vrijwil-
lige bijdrage in de kosten is welkom. 
Aanmelden via info@musicand-
magic.nl is verplicht. Foto: 
aangeleverd

Kindervoorstelling ‘Over een kleine 
mol’ (2+) om 15.00 uur in theater 
Koningsduyn aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Kaarten à 
12,50 euro via https://geesterhage.
nl/theater-koningsduyn.

Optreden tribute-band ‘The Cats In 
The House’ om 16.00 uur bij de 
Heeren van Limmen aan de Dussel-
dorperweg 103 in Limmen. Zeven 
topmuzikanten spelen de hits van 

The Cats. Kaarten à 17,50 euro via 
www.thecatsinthehouse.nl of telefo-
nisch: 06 49925552 / 06 53440620. 
Foto: aangeleverd

MAANDAG 13 JUNI

Start avondvierdaagse vanaf 17.00 
uur bij dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 in Castricum. Info via 
wandelcommissie.castricum@gmail.
com. Inschrijven bij startpunt kost 5 
euro. Duinkaart verplicht, afstanden 
van 5, 10 en 15 kilometer. Foto: 
aangeleverd

DINSDAG 14 JUNI
Auticafé om 20.00 uur (inloop 19.45 
uur) bij OBS Juliana van Stolberg 
aan de Juliana van Stolberglaan 3 in 
Castricum over hersenonderzoek en 
hersendonatie na overlijden. Ook 
online te volgen via ZOOM. 
Aanmelden via www.auticafeken-
nemerland.nl/agenda tot uiterlijk 
17.00 uur die dag.

WOENSDAG 15 JUNI
Soepcafé om 14.30 uur in de Tuin 
van Kapitein Rommel schuin tegen-
over het NS-station in Castricum. 
Gratis soep met brood en genieten 
van elkaars gezelschap.

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 op 10 en 11 
juni in het kerkje De Kemphaan op 
het eiland De Woude. Openings-
tijden van 12.00 tot 17.00 uur. Info 
op www.dewoude.net/activiteiten-
kalender/expositie-barbara-jonk-1/

De expositie ‘Kunst in Hout’ is tot en 
met 10 juni te zien in de Tuin van 
Kapitein Rommel schuin tegenover 
het NS-station van Castricum. 
Tevens demonstraties van Anja 
Jonker, Jos Apeldoorn Guus Wattel, 
Cor Berkhout en deelnemers van 
Perspectief. Land-Art van IMIX met 
Mireille Schermer en Marion Albers. 
Binnen een expositie met 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 zien van 13.30-16.00 uur. 

Barbara Jonk 
exposeert haar 
werk in kerkje 
De Woude

De in Amsterdam geboren Barbara 
Jonk (1955) tekent en schildert al 
vanaf haar jongste jaren. 
Vanaf haar 13e assisteert zij haar 
vader Nic Jonk in zijn beeldhou-
wersatelier. De lessen die zij van 
hem krijgt zijn bepalend voor haar 
toekomst als kunstenares. 

Op haar 15e schaft zij een oven aan 
en start haar eerste atelier in het 
stookhok bij haar ouders. 
In 1972 heeft zij haar eerste 
tentoonstelling bij Galerie Facet in 
Amsterdam. 
Er zullen er vele volgen in binnen- 
en buitenland.

Bedrijven kopen haar werk aan, 
evenals museum Hannema de 
Steurs. 

Jonk illustreert ook zes gedichten-
bundels van haar moeder Greet 
Jonk-Commandeur. In de jaren 
1979-1991 wil zij de eenzaamheid 
van haar atelier verlaten en gaat zij 
voor reclamebureaus werken 
(Heerhugowaard, Bergen, 
Amsterdam en Amstelveen). Met 
haar zus Saskia begint ze een eigen 
bureau Art en Design dat onder 
meer kunstboeken ontwerpt. 

Barbara heeft twee dochters, haar 
werk is tot vandaag de dag regel-
matig te zien in diverse galeries en 
tijdens open dagen in haar eigen 
atelier in Grootschermer.

De Woude - Beeldend kunstenares 
Barbara Jonk (Grootschermer) 
exposeert in het weekend van 
zaterdag 11 en zondag 12 juni in 
kerkje De Kemphaan op eiland De 
Woude. Bij de tentoonstelling 
wordt het boek ‘Een kleurrijk 
leven’ gepresenteerd over het 
50-jarige kunstenaarschap van 
Barbara Jonk.

Het werk van Barbara Jonk is zowel 
zaterdag als zondag van 12.00 tot 
17.00 uur te bewonderen. Foto: 
aangeleverd

Bakkum - Kunstenares María Heide-
veld toont in de maanden juni en juli 
haar werk in restaurant De Oude 
Keuken. Deze veelzijdige kunstenares 
heeft zich door de jaren heen toege-
legd op verschillende technieken 
zoals houtskool, aquarel, gouache, 
olie, eitempera en bij gra�ek voorna-
melijk op etsen en houtsneden. 
Bijzonder is dat ze net zoals de schil-
ders in vorige eeuwen de verfkleuren 
zelf maakt met eigen pigmenten die 
ze vermengt met lijnolie, Arabische 
gom of ei. Zoals op de expositie te 
zien is, geeft dit de mooiste kleuren 
van de wereld.

Voor de tentoonstelling heeft ze een 
keuze gemaakt uit haar werk. Er 
zullen voornamelijk olieverfschilde-
rijen en gra�ek te zien zijn. María is 
geboren in Baarle Hertog, waar haar 
vader behalve in Nederland ook in 
België beeldhouwer was. Ze kwam 
dus al vroeg met kunst in aanraking. 
Ze ging naar de jeugdacademie in 
Tilburg en volgde later een 
MO-studie in Tilburg. Daarna vertrok 
ze naar Amsterdam om aan de Rijks-
academie te studeren. Na haar studie 
ging ze aan de slag als zelfstandig 

beeldend kunstenaar in Amsterdam. 
Daar is ze jarenlang lid geweest van 
de landelijke kunstenaarsvereniging 
St. Lucas. Bij de jaarlijkse tentoonstel-
ling in de vleugel van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam zijn door KPN 
verschillende werken aangekocht, zo 
ook door de gemeente Amsterdam. 
In 2000 is María verhuisd naar 
Castricum, waar ze elke dag in haar 
atelier te vinden is.

Ook begeleidt ze op donderdag-

avond op individuele basis een groep 
modelschilders bij de vereniging 
Perspectief. Op de website mariahei-
develd.nl staan wat voorbeelden van 
haar oeuvre. Voor een bezoek aan 
het atelier van María bent u van harte 
welkom na het maken van een 
afspraak via telefoonnummer 06 
23026085. 

De expositie in De Oude Keuken aan 
de Oude Parklaan 117 is dagelijks van 
09.00 tot 17.00 uur te bekijken. 

Expositie kunstenares Maria Heideveld 
in restaurant De Oude Keuken

Een schilderij van Maria Heideveld. Foto: aangeleverd
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Door Joop Bakker

De spanning was enigszins voelbaar 
zaterdag bij de wedstrijd ZCFC - FC 
Castricum. FCC moest winnen en 
hopen op een misstap van RKVV 
DEM, waardoor ze qua punten op 
gelijke hoogte zouden komen. Het 
doelsaldo van RKVV DEM was echter 
beter. FCC speelde nog geen vier 

minuten of Ward Haak gaf een prach-
tige pass op Elario Zweet, die zich 
tussen twee spelers van ZCFC 
wurmde en met volle snelheid op de 
keeper afging. Zijn schot was 
verwoestend en bracht de stand op 
0-1. Twee minuten later kreeg ZCFC 
net buiten de 16 een vrije trap. Aron 
Knibbe kopte net naast. In de 25ste 
minuut was het echter wél raak voor 

ZCFC. Een goed gegeven voorzet 
werd door Rafael Blees netjes in de 
kruising gekopt; 1-1.
Lang kon ZCFC geen stand houden, 
het was wederom Elario Zweet die 
een voorzet van Joris Peijs prima 
inschoot; 1-2. Net voor rust maakte 
Zweet zijn hattrick compleet. In 
eerste instantie stond de keeper in de 
weg, maar vervolgens schoot hij de 
terugkomende bal alsnog knoerthard 
in; 1-3. In de tweede helft kon FCC 
geen vuist meer maken. Waarschijn-
lijk wisten de spelers inmiddels dat 
RKVV DEM op voorsprong stond. Het 
was Jesse Knibbe in de 57ste minuut 

die het Lars Beukers nog moeilijk 
maakte. Hij speelde de bal aan Tom 
Luck�el, die het scorebord op 2-3 
zette. Er waren aan beide kanten nog 
wat kansjes, maar uiteindelijk bleef 
het bij de 2-3-overwinning. RKVV 
DEM was inmiddels ook uitgespeeld 
en won met 4-0 van Koninklijke HFC, 
waardoor zij voor promotie in de 
nacompetitie gaan spelen.

Castricum - Hoe zuur kan het zijn, dat je op de eindstreep toch nog naast 
de prijzen grijpt! Dit overkwam FC Castricum dit weekend, al werd er 
gewonnen bij ZCFC met 3-2. Concurrent  RKVV DEM won ook tegen de 
vorige week geworden kampioen Koninklijke HFC, waardoor FCC op 
doelsaldo werd gepasseerd.

FC Castricum mist op doelsaldo nacompetitie voor promotie

FC Castricum won weliswaar van 
ZCFC, maar kwam op doelsaldo tekort 
voor deelname aan de nacompetitie. 
Foto: Sandy Klaver

Maar liefst 23 standbeelden staan 
zaterdag 11 juni in Heiloo, verdeeld 
over Het Hoekstuk, het Stationscen-
trum en ’t Loo. Ook bij Restaurant 
Spijkers en Restaurant Herberg Jan 
staat een standbeeld. De statues zijn 
van hoge kwaliteit, alle beelden doen 
mee aan het WK voor levende stand-
beelden. Van Pierrot tot de Vliegende 
Hollander en Sherlock Holmes, ze zijn 
allemaal van de partij. Maar ook de 
Zandheks, de Veerkrachtige Pauw, de 
Wijsneus en de Wegwijzer vinden 

hun weg naar Heiloo. Het belooft een 
enorm spektakel te worden in en 
rondom de winkelgebieden, waar 
behalve de standbeelden voor extra 
sfeer en gezelligheid wordt gezorgd. 
De beelden staan er tussen 11.00 en 
16.00 uur. In elk winkelgebied is er 
iets leuks te beleven.

Vossenjacht
Niets leuker voor kinderen dan door 
middel van een vossenjacht alle 
beelden op te zoeken. Haal de 

speciale kaart in een van de winkel-
centra en probeer alle beelden te 
vinden. Als de volle kaart wordt inge-
leverd krijg je iets lekkers. In Het 
Hoekstuk kun je de kaart ophalen bij 
Primera, in het Stationscentrum bij 
IJssalon Pinoccio en in ’t Loo op het 
middenplein voor Bakkerij Hoetjes. 
Het belooft een spectaculaire dag te 
worden.

Heiloo - Het Living Statue Festival is terug, en hoe! Waar het festival 
eerder alleen in en om ’t Loo plaatsvond, vindt u de standbeelden dit jaar 
terug in alle drie de winkelgebieden in Heiloo.

Living Statue festival zaterdag in Heiloo

Links Mevrouw Diggel, rechts het 
Tinnen Soldaatje, twee van de 23 
deelnemers zaterdag in Heiloo. 
Foto’s: aangeleverd

VLOERENACTIE
20% KORTING

OP ALLE VLOEREN

AANSCHAF IN JUNI 2022
LEVERING UITERLIJK 31-12-2022

Ton Scholten Tegels & Sanitair
Westerwerf 2 1911JA Uitgeest 0251-319101

www.tonscholten.nl






