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Castricum - Bezoekers van het strand zal het niet ontgaan zijn: er wordt druk gewerkt voor de Castricumse kust. Het 
gaat om schepen van een o�shorebedrijf dat in opdracht van TenneT de elektriciteitskabels op zee legt voor de 
toekomstige windparken. Daarnaast is een baggerschip van Rijkswaterstaat (RWS) twee weken terug begonnen met 
het onderhoud van de kust. Tekst en foto: Henk de Reus. Lees verder elders in deze krant.

Werkzaamheden voor de kust

Castricum - Na een bewogen periode kon er afgelopen zaterdag weer genoten worden van het moois dat Castricum 
en omstreken te bieden heeft op het gebied van cultuur, kunst en muziek. De eerste editie van Castricum UIT Festival 
– een mix van een uitmarkt en een cultureel festival – werd dan ook goed bezocht. Het mooie weer droeg hieraan bij. 
Voor bezoekers die iets met cultuur, kunst, of muziek willen doen boden de workshops, stands en optredens genoeg 
ruimte om inspiratie op te doen. Tekst en foto: Henk de Reus. Lees verder elders in deze krant.

Veel bezoekers voor eerste 
editie Castricum UIT Festival

Limmen - Donderdagavond betrapte 
de politie een 31-jarige inwoner van 
Heiloo op rijden onder invloed van 
alcohol. De man werd rond 23.40 uur 
gecontroleerd op de provinciale weg. 
Na een blaastest werd de man over-
gebracht naar het politiebureau voor 
een ademanalyse. Hij bleek 470 µg/l 
te blazen, ruim het dubbele van de 
toegestane limiet. 
Tegen de man is proces-verbaal 
opgemaakt.

Drankrijder loopt 
tegen de lamp
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8/10 PERSONEN YOGHURT MOUSSE MET PASSIE CREMEUX

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG 
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ANDIJVIESTAMPPOT 

MET 2 ROOMSCHNITZELS
SAMEN€ 8,99

HOOGLANDER WORSTJES 
25% KORTING

MEDITERRAANSE QUICHE
PER STUK € 4,99

VLEESWARENTRIO 
BOTERHAMWORST

SMEERWORST
CERVELAAT
SAMEN € 5,99
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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 16 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 17 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 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken

ZATERDAG 18 JUNI 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur: father Mathew met 
inzinggroep.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Gezinsviering met 
kinderkoor koor. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal

ZONDAG 19 JUNI 
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur: ds. Rik Willemsen 
m.m.v. Liturgiekoor. Te volgen 
op radio Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur: diaken Marcel de 
Haas, woord en communie-
dienst. M.m.v. van Heren Koor.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur: Kees van Velzen . Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met Heren Zang-
groep. Voorganger: Pastor B. 
Leurink.

Protestantse gemeente 
Limmen
10.00 uur ds. H. de Haan.

RK parochie Sint Jacobus 
Major in Akersloot
10.00 uur: eucharistieviering 
met F. Brigitta, alle koren, Y. van 
Stiphout en J. Eekels.

MAANDAG 20 JUNI 
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk 
19.00 uur: Taizé-avondgebed.

DINSDAG 21 JUNI 
St. Pancratiuskerk
09.00 uur: pastoor Ruben Torres

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

De expositie kent verschillende 
secties. Zo is er een gedeelte waar 
alle ‘kerkschatten’ van de parochie 
tentoon worden gesteld. De mooiste 
kazuifels worden uit de garderobe 
gehaald en uitgestald. Ook enkele 
kelken, historische kandelaars, schil-
derijen en andere kerkelijke voor-
werpen zijn te bewonderen. Verder 
kunnen voormalig misdienaars herin-
neringen ophalen. De witte en grijze 
togen die zij gedragen hebben, zijn 
weer te zien. Evenals de belletjes die 
werden gebruikt bij het consecreren 
van de hosties. En ook de gong die 
men in Akersloot jarenlang ‘illegaal’ 
gebruikte, is te bekijken. In een 
andere hoek staan alle pastoors en 
pastors centraal die de afgelopen 

vijftig jaar in de kerk hebben 
gediend. Daarnaast is volop histo-
risch beeldmateriaal te zien, zoals 
oude bouwtekeningen en een 
enquête over het wel of niet bouwen 
van een klokkentoren. Ook te zien 
zijn krantenartikelen over de sloop 
van de oude kerk, de bouw van de 
huidige kerk en over het kerkelijk 
leven van de afgelopen vijftig jaar. 
Verder is er een afdeling waar iconen 
worden getoond. Maakster Thea 
Groen is zaterdag de gehele middag 
aanwezig om te vertellen hoe iconen 
gemaakt worden en om vragen te 
beantwoorden.

Film
Gedurende de expositie draait een 

�lm met beelden van in en rond de 
kerk uit het recente en verre 
verleden. Zo is het ‘uitgaan’ van de 
kerk te zien waarop menig Akersloter 
zijn of haar vader of moeder of groot-
ouders kan herkennen. Ook te zien is 
de ontvangst van Sinterklaas in de 
kerk uit de jaren 80 met (spreekstal)
meester Teeling. Want naast kerke-
lijke activiteiten werd en wordt de 
kerk ook volop gebruikt voor maat-
schappelijke activiteiten. Wie de 
gouden haan op de kerktoren van 
dichtbij wil zien, moet ook zeker 
even langskomen. Met een drone is 
een prachtige �lm gemaakt van kerk 
en kerktoren. Op deze �lm is goed te 
zien dat de kerk en het pleintje voor 
de kerk de vorm hebben van een 
Jacobsschelp. Deze schelp komt op 
nog meer plekken in de kerk terug.

Optreden
Op zaterdag is er om 14.00 en 15.30 
uur een optreden van het herenkoor 
onder leiding van dirigente Cora de 
Lange en organist Ria Pijlman. Zij 
zullen met een mix van oude (lof )
gezangen en meerstemmige 
motetten liederen uit vervlogen 
tijden ten gehore brengen. Op 
zaterdag 18 juni is de tentoonstelling 
is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zondag 19 juni start om 10.00 uur 
met een feestelijke kerkdienst met 
medewerking van alle koren en 
voorganger deken Brigitha. Aanslui-
tend is er een gezellig samenzijn met 
ko�e, thee en een borrel. Voor de 
kinderen staan er op zondag twee 
springkussens. De expositie is op 
zondag geopend vanaf het einde 
van de dienst (circa 11.30 uur) tot 
16.00 uur.

Akersloot - Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de huidige Sint Jacobus-
kerk in gebruik is genomen. Bij dit bijzondere feit staat men stil tijdens 
het jubileumweekend van 18 en 19 juni met onder meer de expositie 
‘Terugblik op vijftig jaar kerkgebouw en kerkgemeenschap’.

Sint Jacobuskerk bestaat 50 jaar

De klokken werden vanwege de hoge kosten niet in de kerk zelf verwerkt, maar in 
een separate klokkentoren. Foto: aangeleverd

Een stuk braakliggende grond werd 
door Fred en Willa samen met een 
groep vrijwilligers omgetoverd tot 
een paradijsje voor de huidige bewo-
ners; varkens, geiten, schapen, 
ganzen, kippen, eenden, poezen en 
konijnen. De visie ‘Heb eerbied voor 
alles wat leeft, groeit en bloeit’ is in 
alles terug te vinden. Alle dieren 

genieten van een mooie oude dag, 
met een dierwaardig afscheid in 
eigen stal. 
Daarnaast zijn er een mooie bloe-
mentuin, vlindertuin, boomgaard en 
paddenpoel. 
Het dierenduintje krijgt geen 
subsidie, het draait geheel op giften 
en donateurs.

Na al die jaren elke dag hard werken 
willen Fred en Willa de vrijheid 
hebben om niet meer elke dag op de 
kinderboerderij aanwezig te moeten 
zijn. ,,We zoeken mensen met een 
passie voor dieren, die onze visie 
willen doorzetten. Het bieden van 
een goed tehuis voor onze dieren is 
van belang. Het zou jammer zijn als 
we na zoveel jaar de deuren moeten 
sluiten, omdat we het zelf niet meer 
kunnen volhouden. Dus we hopen 
echt dat er iemand is die dezelfde 
passie heeft als wij hebben. We 
dragen de verantwoordelijkheid tot 
het alleen draaien pas over als men 
goed ingewerkt is. Te denken is aan 
een serieus persoon die in de 
toekomst zelf beheerder wilt worden, 
een zorginstelling die een zorgboer-
derij wil opzetten, een pensionaris 
ofzo.’’

De ideale vrijwilliger is iemand die 
a�niteit heeft met natuur en dieren, 
die sociaal is en vrijwilligers kan 
aansturen en begeleiden in hun 
taken. 
De boerderij is voor bezoekers 
geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Je 
begint als vrijwilliger om 09.30 uur 
met het schoonmaken en voeren en 
om 15.00 uur sluit je af. Neem 
contact op met Fred Bakker op tele-
foonnummer 06 20745693 of stuur 
een bericht via www.dierenduintje.nl 
voor meer informatie.

Castricum - Fred en Willa Bakker hebben in de loop der jaren een mooie 
kinderboerderij neergezet. Omdat ze het zelf wat rustiger aan willen 
gaan doen, zoeken ze vrijwilligers die als vervangend beheerder aan de 
slag willen gaan. De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van 
het terrein, het verzorgen van de dieren, het ontvangen van de bezoe-
kers en het onderhouden van de tuin.

Stichting ’t Dierenduintje zoekt 
vrijwillige vervangende beheerders

Willa en Fred Bakker tussen de dieren in hun Dierenduintje. Foto: aangeleverd
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Agenda Raadsplein 
Donderdag 23 juni 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00 Auditcommissie
20.00 – 21.00 Amendement bij jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

21.15 – 22.30 Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
B Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moties en 

amendementen bij de 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023
4 Besluitvorming
A 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023 inclusief moties en 

amendementen
B Jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord incl. amendement 
C Jaarrekening gemeente Castricum 2023 
5 Sluiting

Rode Kruis collecteert 
van 12 t/m 18 juni 2022.

18 juni Veteranendag Uitgeest en Castricum 

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad op 
16 en 23 juni te volgen vanaf de publieke 
tribune. Ook kunt u alle vergaderingen live 
volgen via de website: 
castricum.raadsinformatie.nl. Op dezelfde 
webpagina kunt u de vergaderingen 
ook achteraf terugkijken en vindt u alle 
vergaderstukken.

Inspreken bij een 
commissievergadering
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bi  commissies die i n aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen te 
stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt u 
een idee voorleggen, meld u dan aan via 
de griffie. it kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 4 juli 2022.

C ntact met de ri e
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bi  de griffie terecht. at kan per mail via 
raadsgriffie castricum.nl of telefonisch via 
088 909 7014 of 088 909 9082.

Militaire oefening 20 tot en met 23 juni 
Van 20 tot en met 23 juni houdt de 11 
Luchtmobiele Brigade een militaire oefening 
in de omgeving van Bergen, Castricum en 
Uitgeest.

De militairen maken gebruik van verschil-
lende voertuigen en boten. Vanaf het 
Mobilisatiecomplex Bergen verplaatsen ze 
zich richting Fort aan den Ham bij Uitgeest. 
Daar vindt een oefening plaats waarbij 
gebruik wordt gemaakt van oefenmunitie. 

In de nabije omgeving zullen knallen te horen 
zijn. Via het duingebied keren de militairen 
weer terug naar het Mobilisatiecomplex 
Bergen. Ook overnachten de militairen een 
nacht op camping Bakkum in Castricum.

De militairen zijn bewapend, maar er wordt 
buiten Fort aan den Ham geen gebruik 
gemaakt van oefenmunitie. De oefenende 
eenheid zal in principe alleen gebruikmaken 
van openbare wegen, paden en terreinen.

Op 18 juni organiseert het Veteranencomité 
van Uitgeest en Castricum de regionale 
Veteranendag voor de (oorlogs)veteranen in 
die gemeenten. Na een korte rondrit door 
de twee gemeenten, volgt in de avond een 
samenzijn van de veteranen met burge-
meesters Nieuwland en Mans, in Uitgeest.

De regionale Veteranendag loopt vooruit 

op de landelijke Veteranendag (25 juni) 
maar beide staan in hetzelfde teken van 
erkenning en waardering voor veteranen. 
Militairen worden namens de Nederlandse 
samenleving ingezet in oorlogs- of daar-
mee vergelijkbare omstandigheden. Tijdens 
Veteranendag bedankt Nederland de 
veteranen die zijn ingezet in dienst van de 
vrede, vroeger en nu.

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 Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 

Werkorganisatie BUCH incl. amendement
B Zienswijze op jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 

en begroting 2023 van Cocensus & toestemming tot 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

C Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van 
de Vuilverbrandingsinstallatie (VVI) & vaststellen wijziging van 
de Gemeenschappelijke Regeling VVI

D Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 
GGD Hollands Noorden

E Zienswijze op jaarrekening 2021 van WNK en begroting 2
2023 van affier 

F Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

G Zienswijze op jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 
en programmabegroting 2023 van Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

H Zienswijze op jaarrekening 2021 en begroting 2023 van het 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 

I Toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
(RHCA)

4 Behandeling 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023
17.15 – 18.15: Algemene beschouwingen
• maximaal 6 minuten per fractie, de volgorde wordt bij loting 
   bepaald
18.15 – 19.00: Schorsing voor maaltijd
19.00 – 20.00: Gelegenheid voor debat
• 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 – 21.15 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 3:

Een leefbare gemeente Inhoudelijke bespreking 
20.15 – 21.15 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 4:

en nancieel ge onde gemeente
21.30 – 22.15 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 1:

een sociale en vitale gemeente
21.30 – 22.00 Inhoudelijke bespreking (moties bij) programma 2:

Een aantrekkelijke gemeente

Het wijzigen naar de bestemming recreatie ten behoeve van volks- en moestuinen, 
extensieve sport- en dagrecreatieve activiteiten en een kleinschalige kinderboerderij. 
Op het perceel tussen Klein Dorregeest en de Geesterweg.  

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 
officielebekendmakingen.nl vindt u de offici le publicatie. Vanaf 16 uni 2022 tot en met 
28 juli 2022 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u 
bij de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruik maken:
• belanghebbenden; 
• niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren  
   hebben gebracht; 
• niet-belanghebbenden van wie redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat zij een 
   zienswijze hebben ingediend.

Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u 
tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Plannen & Projecten via (072) 
888 00 00.

Vastgesteld bestemmingsplan Klein Dorregeest
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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

Bakkummerstraat 74 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
7 juni 2022 (Z22 075875)
De Wieken 75 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 3 juni 2022 
(Z22 075707)
Kievit 6 in Castricum, het bouwen van een carport, datum ontvangst 3 juni 2022 
(Z22 075709)
Leo Toepoelstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 8 juni 2022 (Z22 075970)
tegenover van Oldenbarneveldweg 36 Kadastrale sectie A, perceelnummer 
1964 in Castricum, het kappen van een Kastanjeboom, datum ontvangst 8 juni 2022 
(Z22 075974)
Walnootlint 7 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 3 juni 
2022 (Z22 075530)
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

De Wieken 13 in Limmen, het bouwen van een erker aan de voorgevel, 
verzenddatum 7 juni 2022 (Z22 071036)
Pernéstraat 12 in Castricum, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 7 juni 2022 
(Z22 070474)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Heereweg 17a in Castricum, het realiseren van een B&B, verzenddatum 7 juni 2022 
(Z22 063351)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Hogeweg 154 in Limmen (naast nr.152), het bouwen van een woning 
(WABO2101571)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 16-06-2022 zes weken ter 
inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 16-6-2022 een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen. De omgevingsvergunning is digitaal te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te vinden door te zoeken op bovenge-
noemd adres. 

Evenementen en overig vergunningen 

verleende melding klein evenement Beachvolleybal, strand van Castricum op 
zaterdag 25 juni 2022, verzenddatum 26 mei 2022 (Z22 073686)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Onderstaande bomen worden binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 grijze els In de hoek van de parkeerplaats naast Achterweg 15 

te Limmen. 
1 ruwe berk Molenweg, naast huisnummer 2.
1 sierkers Molenweg, naast huisnummer 2.
1 linde Dielofslaantje, op de begraafplaats ter hoogte van de 

supermarkt.
1 Judasboom Willem de Rijkelaan, schuin tegenover huisnummer 10 

in het Willem de Rijkepark. 

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

Aankondiging verwijderen bomen

In de gemeente Castricum is een exploitatievergunning vrijgekomen voor een 
speelautomatenhal voor maximaal 35 speelautomaten. Het betreft hier een 
exploitatievergunning voor een periode van maximaal 10 jaar.

Belangstellenden voor deze vergunning kunnen tot en met vrijdag 1 juli 2022 schriftelijk 
een aanvraag indienen bij de burgemeester, Postbus 1301, 1900 BH Castricum of 
via apv@debuch.nl. U kunt hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier en het 
bijbehorende Bibobformulier. U kunt een mail sturen naar apv@debuch.nl voor het 
toezenden van de formulieren.

Openbare loting
Als er meerdere gegadigden zijn, wordt op basis van een loting de volgorde van 
behandeling bepaald. Dit geldt alleen voor aanvragen die uiterlijk vrijdag 1 juli 2022 
ontvangen zijn. De loting is openbaar. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd 
en ontvangen uiterlijk in de tweede week na loting de uitslag. De aanvragen die zijn 
betrokken bij een loting, zijn formeel in behandeling genomen. Hieraan zijn legeskosten 
verbonden.

Meer informatie
De beleidsregels exploitatievergunningen speelautomatenhallen Castricum 2022 leest u 
op www.officielebekendmakingen.nl (dossiernummer 249609). Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met het team APV via telefoonnummer 14 0251.

Vrijgekomen exploitatievergunning speelautomatenhal

De gemeente heeft een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar 
Middenduin Beheer B.V. voor de realisatie van 73 woningen bestaande uit 
48 koopwoningen, 18 sociale huur appartementen en 7 sociale koopwoningen. 
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de realisatie van 137 parkeerplaatsen, 
groenvoorzieningen en overige inrichting van openbare ruimte.

Zienswijzen en bezwaren
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Informatie
Indien u vragen heeft over dit project en deze overeenkomst kunt u contact op nemen 
met de heer M. Vinke, telefoonnummer: 088 909 7496.

Anterieure overeenkomst Startingerweg te Akersloot Plandeel 2a
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Bakkum - Zondag stelt stichting ‘De 
Hooge Weide’ haar natuurgebied 
weer open in de vorm van een 
excursie. Deelname is gratis 
aanmelden niet nodig. Dit is een 
echte buitenkans voor amateurfoto-
grafen en liefhebbers van pure 
natuur dichtbij huis. De kleuren-
pracht van de uitbundige bloe-
menzee zijn een waar feest voor het 

oog. Er zullen weer talloze orchi-
deeën te zien zijn, zoals de wespe-
norchis, de rietorchis en de keveror-
chis. Geel zal het zien van de grote 
ratelaar en wellicht is het weer 
genieten van het uitkomen van de 
vele rood-zwarte Sint-Jansvlinders. U 
kunt het allemaal zelf ervaren op 
zondag 19 juni vanaf 11.00 uur. Het 
verzamelpunt is het damhek aan het 

eind van het Karhok. De ingang van 
het Karhok kunt u vinden halver-
wege de Achterlaan in Bakkum-
Noord. De wandelexcursie duurt 
circa anderhalf uur. Waterbestendig 
schoeisel wordt aangeraden. 
Vanwege beperkte parkeergelegen-
heid verdient het de voorkeur om 
per �ets of lopend naar het startpunt 
te komen.

Rondleidingen stichting ‘De Hooge Weide’

Anderhalf uur wandelen door het natuurgebied van stichting ‘De Hooge Weide’. 
Foto: aangeleverd
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Vanwege de coronaperiode is het 
niet elke brouwerij gelukt een nieuw 
bier te produceren. Om 15.00 uur 
krijgt iedere brouwer op het podium 
een minuut de tijd om zijn of haar 
brouwerij en bieren te promoten. Je 
mag als bezoeker je eigen borrel-
hapjes meenemen, omdat het zo 
gezellig is om te zien dat iedereen 
van de bieren, maar tevens van 
elkaars meegenomen lekkernijen 
geniet! Denk eraan dat er om die 
reden geen catering aanwezig zal 
zijn.

In het midden van het festivalboekje 
staat een lijst met een beperkt aantal 
bieren die op het festival beschikbaar 
zijn, en waarop je als bezoeker aan 
kunt geven welk bier je het beste 
waardeert. Het meest gekozen bier 
zal een jaar lang zowel in de Cultuur-
koepel als in het naastgelegen 
restaurant Keuken met Karakter 
verkrijgbaar zijn. Uit de ingeleverde 
formulieren van het winnende bier 
zal een winnaar getrokken worden. 
Die persoon ontvangt een bier-
pakket en twee kaartjes naar keuze 
voor een voorstelling in de Cultuur-
koepel als prijs!

Deelnemende brouwerijen: De Bier-
broeders (Zwaag), Brouwerij Bierver-

bond (Heemskerk), Brouwerij 
Breugem (Zaandam), Brouwerij 
Egmond (Egmond), Brouwerij Hans & 
Grietje (Heerhugowaard), K.E.G.S. 
(Amsterdam) en Victorie 
(Amsterdam). 
Aanvang: 14.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.cultuurkoepel-
heiloo.nl en aan de zaal. Een starters-
pakket à 20 euro bevat een festival-
boekje, een glas in bruikleen en vijf 
munten. Losse munten kosten 2,50 
euro (bier tot 7% 20 cl., bier 7% of 
hoger 15 cl.). 

Heiloo - Op zaterdag 2 juli kunnen bierliefhebbers terecht in de Cultuur-
koepel voor een zomers bierfestival: Happy New Beer. Vanaf 14.00 uur 
staan de brouwers achter hun stand klaar om de glazen van de gasten – 
die bij de entree worden uitgereikt –  te vullen. In het bijbehorende festi-
valboekje staat een overzicht van alle verkrijgbare bieren en welke 
daarvan de nieuwe zijn.

Een zomers bierfestival op 2 juli in de 
Cultuurkoepel. Foto: aangeleverd

Happy New Beer: zomers 
bierfestival in de Cultuurkoepel

Castricum - Voetbalclub Vitesse is 
erin geslaagd om in het jubileumjaar 
ook het kampioenschap te pakken. 
De spanning bleef er – net als drie 
jaar geleden uit tegen DTS – heel 
lang in. Dit keer zorgde het nieuws 
uit Den Helder echter al wat eerder 
voor enige opluchting. Ondanks een 
reeks aan mogelijkheden was de 
stand in Hoogkarspel nog steeds 0-0, 
dus kwam de 1-0-voorsprong van de 
plaatselijke FC tegen concurrent HSV 
als geroepen. Toen die voorsprong 
ook nog verhoogd werd tot 2-0 leek 
de buit al binnen. Maar kort nadat 
HSV op 2-1 was gekomen, was het 
Vitesse zelf dat eindelijk voor de 
beslissing zorgde door op een 0-1 
voorsprong te komen. Dat HSV 

uiteindelijk in Den Helder zelfs nog 
met 3-1 ten onder ging deed er niet 
meer toe. Na het laatste �uitsignaal 
barstte de feestvreugde logischerwijs 
helemaal los na het geheel op eigen 
kracht veiligstellen van de titel in de 
2e klasse A. En zo werd het 100-jarig 
jubileum van Vitesse’22 afgesloten 
met een dik verdiende promotie naar 
de 1e klasse!

Met twee overvolle supporters-
bussen naast velen met eigen 
vervoer was Vitesse oververtegen-
woordigd in het druilerige Hoogkar-
spel. Al in de 3e minuut veerde de 
blauwzwarte aanhang op toen Milo 
Cremers al leek te scoren, maar zijn 
kopbal belandde in het zijnet. Niet 

veel later volgde een plaagstootje 
van de thuisploeg toen topscoorder 
Jordy Klompe zich wist vrij te spelen, 
maar zijn slappe inzet was geen 
probleem voor keeper Tom Laan. 
Vitesse bleef het spel dicteren en 
Spirit kwam er nauwelijks aan te pas. 
Na een scrimmage vlak voor het doel 
in de 24e minuut wist keeper Mike 
Ho�er met een re�ex een achter-
stand te voorkomen. Een minuut 
later ging een pegel van Martijn Kuijs 
net naast. De volgende kans was 
voor Rik Beentjes, maar opnieuw wist 
Mike Ho�er de bal met zijn vinger-
toppen tot corner te verwerken. De 
verdediging van Vitesse stond als een 
huis en een sporadische uitval van 
Spirit eindigde met een afzwaaier 

van Jordy Klompe. Vijf minuten later 
was Ron Sche�er de volgende die 
een hard schot gekeerd zag worden 
door Mike Ho�er, die dus persoonlijk 
verantwoordelijk was voor de 
0-0-ruststand.

Na rust was het overwicht van Vitesse 
wat minder, maar na een minuut of 
vier kopte Nick van de Ven net over 
uit een prima voorzet van Joris Veldt. 
In de 57e minuut kreeg Vitesse een 
vrije trap net buiten het strafschop-
gebied, maar de keihard ingeschoten 
bal van Martijn Kuijs ging rakelings 
naast. Na een kopkans van spits Nick 
van de Ven in de 70e minuut kreeg 
Spirit geen minuut later de eerste 
echte scoringskans, maar de inzet 
miste de juiste richting. In de 81e 

minuut was het dan eindelijk zover. 
Uit een vrijwel identieke situatie als 
in het eerste competitieduel van 
Vitesse uit tegen Den Helder scoorde 
Milo Cremers uit een corner van links 
van Ron Sche�er. En wederom werd 
de centrumverdediger daarmee niet 
alleen de matchwinner, ook stelde hij 
de titel van Vitesse de�nitief veilig. Al 
moest keeper Tom Laan daarvoor 
nog wel een keer zijn klasse tonen 
door vlak voor tijd een afstandsschot 
net over de lat te tikken.

Alhoewel het na de winterstop toch 
wat moeizaam ging en een grote 
voorsprong in punten bijna 
verdampte, is Vitesse uiteindelijk 
toch de sterkste en dus de terechte 
kampioen van de 2e klasse A.Vitesse pakt titel op eigen 

kracht door winst bij Spirit: 0-1

Het kampioensteam van Vitesse’22. Foto: aangeleverd

De uitwedstrijd tegen Spirit won Vitesse door in de slotfase het enige doelpunt te 
scoren. Foto: aangeleverd

De succesvolle Millie geeft haar 
goedbetaalde baan en luxe apparte-
ment in Londen op om haar droom 
na te jagen om operazangeres te 
worden. 

Ze laat haar vriend achter en vertrekt 
naar de Schotse Hooglanden, waar 
ze les krijgt van de beruchte opera-

diva Meghan. In de pub waar ze 
verblijft, ontmoet ze de nukkige Max 
die ook zanglessen blijkt te volgen 
bij Meghan. 
Beiden repeteren ze voor de Singer 
of Renown-competitie, maar wat 
begint als rivaliteit tussen de twee 
verandert langzamerhand in iets 
moois.

Falling For Figaro

Dit gloednieuwe sci-�-actie-avontuur 
vertelt het achtergrondverhaal van 
Buzz Lightyear, de ruimteheld die als 
inspiratie diende voor de bekende 
speelgoed�guur uit de Toy 
Story-reeks. 
In Lightyear volgen we Buzz tijdens 

een spannende missie in de ruimte. 

De Nederlandse versie is ingesproken 
door onder meer Matteo van der 
Grijn, Ronald Goedemondt, Willie 
Wartaal, Evita Mac-Nack, Mark 
Rietman en Marjolijn Touw.

Lightyear (NL)

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 15.00 uur

dinsdag 19.30 uur
Falling for Figaro

donderdag & vrijdag 19.30 uur
zaterdag 20.00 uur

zondag 15.00 & 19.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 19.30 uur

Jurassic World: Dominion
vrijdag 19.30 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag  15.15 uur 

maandag & woensdag 19.30 uur
Top Gun: Maverick

zaterdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

Mothering Sunday
zondag 12.30 uur 

Downton Abbey
vrijdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Lightyear (NL)

Programma 16 juni t/m 22 juni
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Vlak voordat burgemeester Toon 
Mans het festival met een slag op de 
gong opent, laat een slagwerkgroep 
van Toonbeeld, onder leiding van 
Marko van der Werf, een opzwe-
pende ro�el horen die tot ver in het 
dorp doorklinkt. De stemming is 
meteen gezet. Cultuurcoach Edgar 
Nijman kondigt vanaf dat moment 
op enthousiaste wijze deelnemers 

aan die achtereenvolgens op het 
PLEIN-podium optredens verzorgen. 
Hij vertelt dat veertig verenigingen 
aan het festival deelnemen en dat er 
230 personen meewerken aan de 
optredens op de podia.

Trombone
Terwijl de eerste groep optreedt 
loopt Nout (5) samen met z’n moeder 
een van de ruimtes van Toonbeeld 
binnen waar je met een muziekin-
strument mag oefenen. Z’n fel oranje 
T-shirt en dito pet doen vermoeden 
dat Nout geen schroom kent, maar 
als Toonbeeld muziekleraar Henk 
Veldt hem welkom heet, kruipt Nout 
bleu tegen z’n moeder aan.

Dit verandert direct als Henk wat 
vrolijke noten uit z’n trombone 
blaast. Op dat moment vindt Nout 
het interessant worden en schuift hij 
bij Henk aan. Hij krijgt van de laatste 
een plastic trombone in z‘n handen 
geduwd. Henk vraagt Nout om hem 
na te doen. Nout kijkt met een schuin 
oog naar Henk en weet hem 
wonderwel te imiteren. Nout vindt 
het vooral prachtig dat je de trom-
bone kunt uitschuiven. Hij heeft de 
smaak te pakken en de schroom van 
zich afgegooid.

Schminken en verkleden
Terwijl het publiek buiten bij het 
TUIN-podium van het prachtige 
pianospel van de tieners Martin 
Hvarkov en Benjamin Siriporn 

(beiden uit Castricum) geniet, wordt 
Lisanne (7) door dames van de speel-
o-theek in de schmink gezet. Ze 
mocht vooraf, aan de hand van voor-
beeldplaatjes, zelf haar keuze 
aangeven. 
Op de achtergrond staat een rek met 
kleding en aan een kapstok hangen 
boa’s, stola’s en hoedjes, die zij na het 
schminken mag aantrekken, c.q. 
opzetten om vervolgens op de foto 
te gaan.

Militaire precisie
Rond het middaguur geeft het 
dagorkest van Emergo een muzie-
koptreden op het THEATER-podium. 
Dat hun muziek gewaardeerd wordt, 
blijkt uit de volle tribune en het 
applaus. Niet veel later verzorgen 
leden van gymnastiekvereniging 
DOS een wervelend dansoptreden 
met militaire precisie.

Dansend publiek
Na a�oop van het festival is Edgar 
Nijman een tevreden mens. ,,Het is zo 
leuk dat beginnende en gevorderde 
‘artiesten’ op een dag als deze alle-
maal de kans krijgen om zich te laten 
zien. Het kwaliteitsverschil maakt 
niet uit. De workshops zijn goed 
bezocht en verenigingen hebben 
weer nieuwe leden kunnen 
inschrijven. Na corona, waarbij leden-
aantallen afnamen, is dit goed 
nieuws. Zelf moest ik voor de 

aankondiging bij het PLEIN-podium 
blijven, dus van de optredens op de 
andere podia heb ik helaas niet veel 
kunnen zien. Ik heb van alle optre-
dens op het PLEIN-podium ontzet-
tend genoten. De verrassing was 
voor mij de Yoga Castricum-groep 
die met een Mindfull Latin Dance het 
hele plein aan het dansen kreeg. De 
afwisseling van de optredens op de 
podia zorgde ervoor dat het publiek 
van het ene naar het andere podium 
liep.’’ Hij heeft alle lof voor de wijze 
waarop de organisatie het festijn 
heeft opgezet.

‘Grote indruk’
Anita Mooiweer (Cultureel Centrum 
Geesterhage) is – samen met Peter 
Brouwer (Toonbeeld) – initiator van 
het festijn. Zij heeft meer meege-
kregen van de optredens bij de 
andere podia. Zonder anderen te 
kort te willen doen noemt zij de 
naam van Lucas van Merwijk, een 
internationaal bekende drummer. 
,,Lucas gaf, naast een geweldige 
drumsolo bij het THEATER-plein, een 
workshop drummen aan twee jonge 
Castricumse talenten. Deze work-
shop maakte bij iedereen grote 
indruk. Op het PLEIN-podium bracht 
singer-songwriter Henk van Harten 
de romantische sfeer er in en sloot de 
band No Excuse het UIT Festival 
geweldig af.’’ Anita is er zeker van dat 
het festijn volgend jaar een vervolg 
krijgt.

Veel bezoekers voor eerste 
editie Castricum UIT Festival

De afwisselde optredens op het PLEIN-podium trokken veel bekijks. Foto’s: Henk de Reus

Nout (5) kijkt met een schuin oog naar muziekleraar Henk Veldt als hij hem nadoet. 

Lisanne (5) wordt in de schmink gezet.

Leden van gymnastiekvereniging DOS tijdens hun spectaculaire optreden op het 
THEATER-podium.

Door Aart Tóth

Van die kreet is niets meer terug te 
vinden. Ze stoppen wel, maar de 
winkel blijft voortbestaan. Vanaf half 
juni zal de winkel worden overge-
nomen door Hetty. Met dezelfde instel-
ling: ‘zorgen dat klanten blij de winkel 
uitlopen.’ Voordelen te over bij het 
betreden van Trend Leder op het adres 
Geesterduin 42. De keuze bij Trend 
Leder is groot en het assortiment 
nodigt uit tot voelen, zien en ruiken. 
Van paraplu’s tot pashouders, porte-
feuilles, portemonnees en van hippe 
(hand)tassen tot stoere business-, 

weekend- en rugtassen. De kwaliteits-
ko�ers van Samsonite en American 
Tourister zijn een feest om mee op 
vakantie te nemen. Hetty nodigt u van 
harte uit om met een ko�er een oefen-
rondje door de zaak te lopen en om te 
testen of bikini en ochtendjas wel 
passen in de weekendtas. En mocht er 
met de aankoop onverhoopt toch iets 
mis zijn, dan zoekt Hetty, net zoals 
Ingrid en Gerrit Jan dat dertig jaar lang 
deden, mee naar een geschikte oplos-
sing. Heeft u vragen? Vraag het aan 
Hetty persoonlijk en krijg ‘Je van Hett’ 
of kijk op www.trendleder.nl en de 
socials om in contact te komen.

Castricum - Ze bestaan nog; winkels waar je prettig geholpen wordt en 
waar ze je niets opdringen. Eerlijke, duidelijke uitleg op verzoek en blij dat 
je als klant binnenkomt. Eigenaren Ingrid en Gerrit Jan besloten na dertig 
jaar te stoppen met Trend Leder om te gaan genieten van hun pensioen. 
Het resultaat? ‘Ophe�ngsuitverkoop’ in koeienletters op de etalageruit.

Hetty Zewald is het nieuwe gezicht van Trend Leder. Foto: Aart Tóth

Trend Leder behouden voor 
Winkelcentrum Geesterduin

Arjen Fruitema en Wim Schermer 
vormen het team Verduurzaming 
Castricummer Werf. ,,We zijn langs-
gegaan bij ondernemers om plannen 
te schrijven, voorstellen te doen en te 
ontzorgen. Ook hebben we bijeen-
komsten georganiseerd om onderne-
mers met elkaar in contact te 
brengen en over duurzaamheid te 
informeren. Zo hebben we Hans De 
Ridder ontmoet, die een machinever-
huurbedrijf heeft en alle machines 
elektrisch maakte. Die samenwer-
kingen en ontmoetingen resul-
teerden in zonnepanelen, bijvoor-
beeld op het dak bij de Aad de Wit, 
en een warmtepomp. De Stichting 
CALorie Business Club heeft gemeen-
telijke en provinciale subsidies 
aangevraagd.’’ De Stichting helpt op 
proactieve wijze en met kennis van 
zaken om beleid en ambitie te 
vertalen naar concrete initiatieven. 
De organisatie en de samenwerking 
met ondernemers maakt CALorie één 
van de koplopers in de regio.

Stroomversnelling
,,Verduurzamen is steeds sneller inte-

ressant en dat wordt mede veroor-
zaakt door de situatie in Oekraïne. De 
terugverdientijd voor een investering 
ligt nu op twee à drie jaar. De uitda-
ging is om het bedrijventerrein zo 
snel mogelijk gasvrij te maken en de 
opgewekte stroom e�ciënt te 
benutten, te delen en in de toekomst 
op te kunnen slaan. Er hebben zich 
veel bedrijven aangesloten bij deze 
visie. De stichting wil de resterende 
partijen met commerciële en groene 
argumenten ervan te overtuigen 
gebruik te maken van de subsidies 
en onze expertise.’’ 
De uitdagingen zitten in het bereiken 
van de juiste mensen en bedrijven 
op de Castricummer Werf met een 
relatief lage energierekening. De 
stichting zal zich inzetten om de 
voordelen nog beter in getallen uit te 
drukken.

Meer weten?
Wil je meer weten over de verhalen 
van de ondernemers van Castricum? 
Kijk op www.calorieenergie.nl/
project-verduurzaming-castri-
cummer-werf.

Verduurzaming Castricummer 
Werf: gasverbruik loopt terug
Castricum - Meer bedrijven en panden op de Castricummer Werf maken 
gebruik van zonnepanelen en daarmee loopt de energiemeter achteruit. 
Verduurzaming maakt bedrijven ook aantrekkelijker voor marktpartijen 
en consumenten die maatschappelijk bewust inkopen. ,,Het mooiste 
resultaat van het project tot nu toe is dat het gasverbruik op de werf �ink 
terugloopt.’’
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In opdracht van het ministerie sluit 
TenneT de komende jaren de wind-
parken, die op zee gebouwd worden, 
aan op het nationale elektriciteitsnet. 
Het kabinet heeft windenergiege-
bieden op de Noordzee aangewezen 
die rond 2030 samen zo’n 21 Giga-
watt (GW) moeten leveren. Daarmee 
wordt wind op zee straks onze 
grootste bron van duurzame energie. 
Met de aansluiting voor de wind-
parken voor de kust van Noord-
Holland zorgt TenneT ervoor dat er in 
de komende jaren 2,1 GW aan duur-
zame stroom beschikbaar komt voor 
de Nederlandse huishoudens, het 
bedrijfsleven en de industrie. Met die 
hoeveelheid groene stroom kunnen 
ruim twee miljoen huishoudens 
worden voorzien van duurzaam 
opgewekte elektriciteit.

‘Stopcontacten op zee’
Manon Raats, omgevingsmanager bij 
TenneT, legt uit wat het project 
behelst: ,,Voor de aanlanding van de 
windenergie, bouwen we voor de 
kust van Noord-Holland drie plat-
forms. Deze ‘stopcontacten op zee’ 
zijn bedoeld voor de windparken 
‘Hollandse Kust (noord)’, ‘West Alpha’ 
en ‘West Beta’. Vanaf de platforms 
leggen we zes elektriciteitskabels in 
de zeebodem. Daarmee brengen we 
al in 2023 de eerste windenergie bij 
het strand van Heemskerk/Wijk aan 
Zee aan land. Via een ondergrondse 
220 kilovolt (kV) kabelverbinding 
gaat de stroom vervolgens onder de 
duinen door richting het transforma-
torstation dat we nu aan het bouwen 

zijn langs de Zeestraat in Beverwijk. 
Als we de spanning op dit station 
hebben verhoogd naar 380 kV 
brengen we de stroom naar ons 
hoogspanningsstation dat langs de 
snelweg A9 in Beverwijk ligt en komt 
het op het landelijke 
elektriciteitsnet.’’

In het voorjaar van 2022 is TenneT 
vanaf het werkterrein op het strand 
van Wijk aan Zee/Heemskerk 

begonnen met het aanleggen en het 
intrekken van de elektriciteitskabels. 
In totaal wordt er 235 kilometer elek-
triciteitskabel voor de kust van 
Noord-Holland gelegd. Vanaf een 
grote draaitafel op het kabelschip 
Isaac Newton wikkelt de elektrici-
teitskabel zich langzaam af als deze 
richting het strand wordt getrokken. 
Met behulp van een hefponton 
(Seahaven) en diverse boeien blijft 
de elektriciteitskabel aan de water-
oppervlakte. Als de kabel is inge-
trokken, laat de aannemer deze 
zakken tot de zeebodem. Daarna 
komt de kabelbegraafmachine 
Moon�sh in actie. Deze maakt een 
zes meter diepe sleuf in de 
zeebodem waarin de kabels worden 
gelegd. Het aanleggen van de elek-
triciteitskabels op zee duurt tot eind 
2022 en de werkzaamheden op het 
strand van Wijk aan Zee/Heemskerk 
tot dit najaar.

Zandsuppletie door RWS
Het strand en de duinen zijn de 
belangrijkste bescherming tegen de 
zee. Door de wind, golven en stro-

ming verdwijnt er van tijd tot tijd 
zand van de kust. Ook verliezen de 
stranden terrein door de stijgende 
zeespiegel. Als hieraan niets wordt 
gedaan, raken we een deel van ons 
land kwijt. Rijkswaterstaat (RWS) en 
de waterschappen zorgen samen 
voor het onderhoud van de kustlijn. 
Dit doen ze onder meer door het 
regelmatig aanbrengen van nieuw 
zand (zandsuppletie).

Noodzaak
Persvoorlichter Remco de Korte van 
RWS legt de noodzaak van de werk-
zaamheden uit. ,,Rijkswaterstaat 
meet regelmatig de hoeveelheid 
zand in een kustvak. Dit vak bestaat 
uit de vooroever, het strand en de 
duinen. We kijken hoeveel zand er in 
het vak ligt. Door de getijden kunnen 
hier veranderingen in optreden. In 
dit geval is het noodzakelijk om extra 
zand op de vooroever aan te 
brengen.’’

Onderhoud
Op de zeebodem vóór de kust van 
Heemskerk en Castricum wordt 3 
miljoen kubieke meter zand aange-
bracht. Door dit extra zand blijft de 
kustlijn op zijn plaats en blijft Noord-
Holland beschermd tegen de zee. 
Het zand wordt met een speciaal 
baggerschip, een sleephopperzuiger, 
verderop opgezogen uit de 
Noordzee bodem. Hierna vaart het 
schip naar de kust en wordt het zand 
op een paar honderd meter van de 

kustlijn aangebracht op de ondiepe 
vooroever, tussen strandpaal 43 en 
52. Dit gebeurt op een diepte van 5 
meter NAP.

Het meeste zand wordt gestort via 
de luiken onder water, maar het 
laatste deel wordt uitgespoten over 
het water. Dit wordt rainbowen 
genoemd. Hierna belandt het zand 
via de getijden en de stroming van 
het water op de kust, waar het zich 
op natuurlijke wijze verspreidt. Door 
de zandsuppletie wordt bereikt dat 
er voldoende zand ligt om de kustlijn 
van Nederland op zijn plaats te 
houden. 
Ook kan de kust zo meegroeien met 
de stijging van de zeespiegel en blijft 
het land goed beschermd tegen de 
zee. 

Duur werkzaamheden RWS
De werkzaamheden nemen onge-
veer een jaar in beslag. Voor water-
sporters is het belangrijk om 
minstens 50 tot 100 meter afstand te 
houden tot het schip. (Bron: 
Rijkswaterstaat)

Werkzaamheden voor de kust: 
wat gaat er precies gebeuren?

Het tracé van de elektriciteitskabels op zee en land voor het aansluiten van de drie toekomstige windparken voor de kust van 
Noord-Holland. Afbeelding: TenneT

Het bijna tien kilometer lange ondergronds geboorde tracé van strand Heemskerk 
tot het hoogspanningsstation langs de A9. Afbeelding: TenneT

Het baggerschip haalt enkele kilometers uit zee zand naar boven en brengt dit tot 
circa een paar honderd meter voor de kustlijn (de vooroever). Hier wordt het 
uitgestort en uitgespoten over het water. Afbeelding: Rijkswaterstaat

Kabellegschip Isaac Newton. Foto: aangeleverd

KORT
Bedevaart Lourdes
Regio - De Lourdes-groep 
Bisdom Haarlem-Amsterdam 
verzorgt in samenwerking met 
het Huis voor de Pelgrim een 
bedevaart naar Lourdes van 7 
tot en met 12 september. Bij 
voldoende animo vertrekt men 
per touringcar vanuit onze regio 
naar Maastricht. Vanaf daar 
vliegen de deelnemers naar 
Lourdes. Daar wacht een 
volledig programma met 
vieringen, processies, verdie-
pingsmomenten, wandelingen 
door Lourdes en een excursie 
naar de Pyreneeën. Alle onder-
delen van het programma zijn 
geheel vrijblijvend. De reis is 
geschikt voor iedereen, jong en 
oud, ziek en gezond. Meer 
weten? Kijk op www.lourdes-
groep.nl of bel Joke Hoekman 
(06 42347729) of diaken Philip 
Weijers (06 53887641).

Open Tuinenweekend
Castricum/Bakkum - Op 18 en 
19 juni zijn er weer Open Tuinen-
dagen van Groei en Bloei in 
Castricum en Bakkum. Veertien 
tuinen zijn gratis toegankelijk 
tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Ontdek bloemen, kleuren, grote 
en kleine vijvers, bomen, 
gebouwen met sedumdaken, 
een waterberging, een 
kippenren en er is zelfs een tuin 
met een modelspoorbaan waar 
kinderen mee kunnen spelen. 
Op https://midden-kennemer-
land.groei.nl is de adressenlijst 
te vinden.

Festival geannuleerd
Castricum - Het ‘Uit Je Bak-
festival’ gaat dit jaar niet door. 
De organisatoren laten weten 
dat de verschillende uitda-
gingen en vertragingen groter 
zijn dan was gehoopt. Op het 
‘Uit Je Bak-festival’ in het hart 
van Castricum komen muziek, 
theater, dans en beeldende 
kunst samen. Bezoekers van alle 
leeftijden kunnen genieten van 
een inspirerend en zomers dagje 
uit. Met uiteenlopende optre-
dens van verschillende bands 
heeft het kleinschalige, geheel 
door vrijwilligers georgani-
seerde festival heel wat te 
bieden. Bezoekers moeten dus 
nog een jaar extra geduld 
hebben.

Kom dansen!
Castricum - De internationale 
dansvereniging Igram deed 
zaterdag goede zaken tijdens 
het UIT Festival bij cultureel 
centrum Geesterhage. Tien 
mensen hebben zich aangemeld 
als geïnteresseerd en drie van 
hen lieten zich direct inschrijven 
voor de kennismakingscursus. 
Deze cursus bestaat uit tien 
lessen en vindt plaats van 19 
september tot en met 28 
november. Deelnemers leren 
hierin de basispassen en 
eenvoudige dansen, zodat ze 
vervolgens kunnen instromen in 
de bestaande groepen. Om de 
cursus door te kunnen laten 
gaan, zijn meer aanmeldingen 
nodig. Deelname kost 40 euro. 
Kijk op www.igram.nl voor info 
en inschrijving.
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel 
blijkt dat het aantal faillissementen de komende 
maanden naar verwachting zal stijgen. Zowel voor 
ondernemers als voor  personeel brengt dat de 
nodige spanningen met zich mee. Wat zijn de rech-
ten en plichten van werknemers? En waar lopen 
werkgevers tegenaan?

Curator gaat over ontslag na faillissement
De curator is verantwoordelijk voor het op cor-
recte wijze afwikkelen van het faillissement. In de 
meeste gevallen zal de curator op korte termijn de 
werknemers ontslaan. Normaal gesproken heeft 
de werkgever een ontslagvergunning van het UWV 
of toestemming van de kantonrechter nodig. In 
faillissement zijn er echter andere arbeidsrechtelij-
ke regels van kracht.

Voor ontslag van personeel van een failliete on-
derneming heeft de curator een machtiging van 
de rechter-commissaris nodig. Een ontslag zonder 
machtiging is vernietigbaar. Tegen een machtiging 
is gedurende 5 dagen hoger beroep mogelijk.

In plaats van de reguliere opzegtermijnen geldt 
in faillissement een opzegtermijn van maximaal 
zes weken, ongeacht de lengte van het dienstver-
band. Daarnaast gelden er geen opzegverboden, 
waardoor de curator ook het dienstverband van 
bijvoorbeeld zieke werknemers kan opzeggen.

Loondoorbetaling en achterstallig loon
Werknemers van het failliete bedrijf hebben recht 
op loon vanaf de datum van het faillissement tot 
het einde van de opzegtermijn. Het loon wordt 
gegarandeerd doorbetaald door het UWV. Ook 
vorderingen uit achterstallig loon worden overge-
nomen door UWV, tot maximaal 13 weken vooraf-
gaand aan de datum van het ontslag.

Let op, bij een ontslag tijdens faillissement kan een 
werknemer géén aanspraak maken op ontslag-
vergoedingen, zoals een transitievergoeding, een 
billijke vergoeding of een aanzegvergoeding.

Rechtspositie werknemers bij doorstart
De curator zal doorgaans onderzoeken of een 
failliete onderneming een doorstart kan maken. 
Dat is mogelijk als (een deel van) het bedrijf nog le-
vensvatbaar is. Bij een doorstart is mogelijk sprake 
van een zogeheten overgang van onderneming. 
In die situatie wordt de positie van de werknemer 

door de wet be-
schermd. Wat zijn de 
aandachtspunten 
voor werkgevers en 
werknemers?

Nieuw contract?
Of een werknemer 
na een doorstart 
een nieuwe arbeids-
overeenkomst krijgt 
aangeboden, hangt 
af van de vraag of 
de doorstart al vóór 
het faillissement is voorbereid. Als de doorstart 
is voorbereid, gaat het personeel met dezelfde 
arbeidsvoorwaarden mee over. Is de doorstart 
niet voorbereid, dan gaan de arbeidsvoorwaarden 
niet automatisch mee over. De nieuwe werkgever 
kan dan een nieuw contract aanbieden. Het is niet 
altijd even transparant in welke vorm een doorstart 
wordt gemaakt. 

Opvolgend werkgeverschap
Van opvolgend werkgeverschap is sprake als een 
werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamhe-
den gaat verrichten voor een nieuwe werkgever. 
Dit kan, ook bij een doorstart, verschillende ar-
beidsrechtelijke gevolgen hebben. Zo speelt opvol-
gend werkgeverschap onder andere een rol bij de 
proeftijd, de opzegtermijn, de transitievergoeding, 
uitzendtermijnen, het afspiegelingsbeginsel en de 
ketenregeling.

De doorstartende ondernemer zal bij overname 
van personeel goed moeten onderzoeken hoe de 
keten van arbeidsovereenkomsten eruit ziet. Werk-
nemers met een langlopend dienstverband zullen 
ook bij de doorstarter voor onbepaalde tijd in 
dienst zijn. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen 
vroeg of laat automatisch overgaan in contracten 
voor onbepaalde tijd. Werkgevers is aan te raden 
dit juridisch goed te laten onderzoeken.
Ook voor de hoogte van de transitievergoeding 
is het opvolgend werkgeverschap van belang. Bij 
een doorstart waar personeel wordt overgenomen, 
tellen de dienstjaren van vóór het faillissement 
eveneens mee.

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

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

Een failliete onderneming; 
wat gebeurt er met het 
personeel?

Castricum - Nog een paar dagen en 
dat is het zover; ‘Kids in Concert’ met 
bijna vijfhonderd leerlingen van 
basisscholen uit Castricum, Limmen 
en Akersloot, aangevuld met brug-
klassers vanuit Jac. P. Thijsse College 
geven een concert. Dat gebeurt 18 
juni in sporthal De Bloemen, die is 
omgetoverd in een heus theater, 

compleet met livemuziek van profes-
sionele band en presentatie. Er is nog 
een beperkt aantal kaarten beschik-
baar die je aan de ingang digitaal via 
je smartphone kunt aanscha�en. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
Cystic Fibrosis Stichting, die onder-
zoek verricht naar medicijnen tegen 
de taaislijmziekte.

Laatste loodjes bij Kids in Concert

Het grootste deel van de organisatie tijdens de laatste bijeenkomst voor 18 juni. 
Foto: Aart Tóth

Castricum - Je komt haar tegen in 
allerlei toernooien als het om MTB-
�etsen gaat, Femke Mossinko� het 
talent voor de toekomst. Allereerst 
doet zij mee aan het drielandentoer-
nooi tussen België, Duitsland en 
Nederland en zal ze meedoen aan 
het Nederlands kampioenschap in 
Spaarnwoude. In Nederland zijn drie 
Nations-wedstrijden. Femke is 
afkomstig uit Akersloot, waar 
toevallig ook Jako Langeveld van 
installatiebedrijf OIT woont.

Belgian Cycling, de KNWU en 
Radsport Verband organiseren in 
2022 opnieuw de aansprekende XLC 
3 Nations Cup. De cup bestaat uit 
acht wedstrijden, het maximum dat 
de UCI toestaat in een wedstrijdserie, 
in België, Nederland en Duitsland. 
Het doel van de XLC 3 Nations MTB 
Cup is om mountainbikers een plat-
form te geven om te presteren op 
een niveau tussen de Nationale 

Races en de World Cups. Jong talent 
kan zich naar de top werken, tussen-
door kunnen de wereldbeker pro’s 
meedoen om scherp te blijven en 
UCI-punten te verzamelen. De Cross 
Countryparcoursen zijn uitdagend en 
staan bekend om hun hindernissen 
en technische stukken. Daar is Femke 
dus aanwezig.

Het talent Femke Mossinko� beperkt 
zich niet alleen tot MTB, alhoewel 
haar uitdaging ligt in het bereiken 
van de WK en Olympische Spelen. 
Tijdens de winterperiode is ze terug 
te vinden op natuurijs of op diverse 
kunstijsbanen bij het 
marathonschaatsen. 
Ook daar verkeert zij in de top en is 
zelfs opgemerkt door Irene Schouten 
als toekomstig toptalent. Voorlopig is 
zij qua MTB onder de pannen met 
bijstand van installatiebedrijf OIT uit 
Castricum, gespecialiseerd in zonne-
stroom en laadpalen.

OIT nieuwe sponsor 
MTB-talent Femke Mossinkoff

Jako Langeveld van OIT installateurs samen met Femke Mossinko�. Foto: Aart Tóth

Door Mardou van Kuilenburg

Op de Bogerdlaan in het oosten van 
Limmen zijn zeker tien auto’s 
vernield. In Castricum gebeurde dat 
onder andere op de Hendrik Casimir-
straat en de Willem de Zwijgerlaan. 

Vorige maand deed de politie al een 
oproep aan omwonenden om came-
rabeelden te delen. Met succes: de 
vandaal is tijdens het lek steken van 
een autoband vastgelegd. De man 
wordt opgeroepen zich te melden op 
het politiebureau.

Signalement
De politie is op zoek naar een man 
met een normaal postuur. Hij droeg 
die nacht een lichtkleurige pet, spij-
kerbroek en sportschoenen. De man 
verplaatst zich op een donkere 
mountainbike. 

Mensen die deze persoon in de nacht 
van 20 mei hebben gezien, worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via telefoonnummer 0900 
8844.

Castricum - De politie is op zoek naar een man op een donkere mountain-
bike die in de nacht van 20 mei zeker 22 autobanden heeft vernield. Op 
verschillende locaties in Castricum en Limmen werden autobanden lek 
gestoken. De man is tijdens zijn daad vastgelegd op camera en wordt 
opgeroepen zich te melden.

‘Bandenprikker’ actief: 22 
aangiftes in Castricum en Limmen





Dit jaar is de RoParun (eigenlijk gaat 
de tocht van Parijs naar Rotterdam) 
binnen Nederland gehouden. De 
start was op Vliegveld Twenthe. Na 
534 kilometer non-stop en binnen 48 
uur hard te hebben gelopen, onder 
begeleiding van �etsers, kwam team 
Keep on Running aan in Rotterdam. 
Wat een avontuur! Deze sportieve 

prestatie voor het goede doel wordt 
niet voor niets ‘een avontuur voor het 
leven’ genoemd. 
Voor team Keep on Running is deze 
editie extra belangrijk omdat teamlid 
Peter Kok in december 2021 aan 
kanker is overleden. Peet was er in 
gedachte en zichtbaar op de mouw 
van het sponsorshirt bij. Over spon-

soring gesproken; het team is onder 
meer gesponsord met een grote 
VSDV Transport-vrachtwagen (omge-
bouwd tot rijdend hotel), heerlijke 
maaltijden van horeca uit Heiloo en 
hoofdsponsors CiRoPack, Smit & 
Partners en diverse Hema-�lialen. 
Dankzij deze sponsoring en donaties 
kan het team eerdaags een groot 
bedrag overmaken naar Stichting 
Roparun. 
Tot 22 juni kunnen via https://
roparun.nl/nl/teams/alle-teams/#/
teams/130 nog donaties worden 
overgemaakt naar team 130. (Tekst: 
Marije Smit)

Castricum - In het Pinksterweekend is de Roparun, de non-stop estafet-
teloop voor het goede doel, in Nederland gehouden. Team 130 Smit & 
Partners Keep on Running, met teamleden uit Castricum, Limmen, Heiloo 
en Alkmaar, kwam maandag 6 juni moe maar voldaan over de �nish op 
de Coolsingel in Rotterdam. Een geweldige groepsprestatie, zeker als je 
bedenkt dat ze úren achter elkaar door de stortregen hebben hardge-
lopen en ge�etst.

Roparun-team Keep on Running over de finish

Team 130 (Keep on Running) bij de �nish van de Roparun. Foto: aangeleverd

Tien minuten lang was het Limmen 
wat de klok sloeg. De Kennemers 
kreeg één kans. Een onbegrijpelijke 
penalty werd gegeven. Maar terecht 
of onterecht, hij schoot hem tegen 
de lat. Limmen kwam door junior 
Mees Duinmeier op voorsprong 
nadat een corner slecht werd wegge-
werkt. Ruststand 0-1. In de 62e 
minuut een prachtige kans voor 
Mietinen. Alleen voor de keeper 
schoot hij over. De Kennemers ging 
risico nemen en kreeg kansen. Tegen 
de verhouding in werd de gelijk-
maker binnen geschoten. In de 

eerste helft van de verlenging was 
het over en weer krampverschijn-
selen. Zeven minuten voor tijd kreeg 
Jacco de Jong nog een mooie kans. 
De keeper tikte corner. Zo bleef het 
doelpuntloos in de extra tijd. 
De loterij kan beginnen. Nadat 
iedereen de pingel binnen schoot 
leek doelman Glorie de zevende te 
pakken. De hard ingeschoten bal 
glipte door zijn vingers. De laatste 
van Jos Hollenberg was een prooi 
voor hun keeper. Limmen speelt dus 
gewoon weer in de derde klasse. 
Jammer maar helaas!

Limmen uitgeschakeld na penalty’s
Limmen - Op een zonovergoten sportpark Adrichem in Beverwijk moest 
Limmen zondag op kunstgras aantreden tegen tweedeklasser De Kenne-
mers. In de eerste minuut kreeg de ploeg uit Limmen al drie mooie moge-
lijkheden, maar de keeper van de tegenpartij was attent.

Castricum - Zijn afscheidsreceptie bij 
FC Castricum zag voetbaltrainer Rob 
Kramer eigenlijk niet zitten. Het werd 
zaterdag een bijzondere dag, die 
begon met een erehaag van zeventig 
jeugdleden. Het clublied werd 
gezongen en vervolgens wachtte 
Kramer een bijzondere verrassing. 
Zijn naam is vereeuwigd in de Rob 
Kramerlaan op het terrein van de 
club. 
Talloze coryfeeën uit een grijs 
verleden, bestuurders, oud-voetbal-

Voetbaltrainer Rob Kramer 
vereeuwigd met eigen laan

,,Fantastisch hoeveel mensen er zijn 
gekomen’’, aldus Rob Kramer bij zijn 
afscheid. Foto: Theo Beentjes

lers en andere kopstukken waren 
naar sportpark Noord-End gekomen 
om afscheid te nemen van de man 
die ruim 65 jaar op het trainingsveld 
stond. Opvallend was de aanwezig-
heid van veel leden van het jubile-
rende Vitesse’22. 

,,Ik weet niet wanneer ik voor het 
eerst met tegenzin naar het trai-
ningsveld ging’’, sprak Rob Kramer in 
zijn slotwoord. ,,Jonge mensen leren 
voetballen, het was mijn lust en mijn 
leven. Met dank aan mijn vrouw Thea 
– met wie ik in november zestig jaar 
ben getrouwd – kon ik het zo lang 
volhouden. Mijn tijd is nu gekomen, 
jullie zijn de toekomst. Met één 
advies wil ik afsluiten. De toekomst 
van elke amateurclub staat met één 
woord: communiceer, communiceer, 
communiceer.’’

F I E T S E N D D E Z O M E R I N !
Wij hebben diverse e-bikes op voorraad

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

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

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





�               �        WINKELCENTRUM-GEESTERDUIN.NL 

WINK
EL

CE
NT
RU
M

P
GRATIS!

VADERDAG

VERGEET NIET JE NAAM EN JE 
E-MAILADRES TE VERMELDEN

Kassabonnen kunnen tot en met 17 juni worden ingeleverd 
bij Blue World en Keurslagerij Mark van der Poel

VOOR ALLE VADERDAGCADEAUS BEN 
JE BIJ GEESTERDUIN AAN HET JUISTE ADRES.
KOM GEZELLIG LANGS!


Maak met je 

kassabon kans op 
een prachtig

kledingpakket
of een heerlijk

barbecue 
pakket

voor hem!
ACTIE

Is jouw 
vader de 

allerbeste, 

leukste en 

liefste?

Lever je kassabon van één van de winkels in 

Geesterduin in bij Blue World of Keurslagerij 

Mark van der Poel. Voor de deur van beide 

winkels staat een zuil waar je je kassabon in kunt 

leveren. Vergeet uiteraard niet je naam en 

e-mailadres op de kassabon te schrijven. Dit keer 

verloot men een prachtige spijkerbroek ter 

waarde van honderd euro samen met een 

2-pack Muchachomalo boxershorts! Hiernaast 

gaan de winkeliers ook nog twee vaders 

verrassen met een overheerlijk barbecuepakket. 

Vrijdag 17 juni aan het einde van de dag zullen 

de prijswinnaars bekend gemaakt worden. Zij 

zullen persoonlijk bericht ontvangen, zodat ze 

op de zaterdag vóór Vaderdag het kleding-

pakket of het barbecuepakket op kunnen halen.

En mocht u nou niet in de prijzen vallen, dan is 

winkelcentrum Geesterduin sowieso het adres 

voor het perfecte Vaderdagcadeau. Kom gezellig 

langs! Met ruim vijftig winkels onder één dak en 

gratis parkeren is Geesterduin hèt winkelcen-

trum van de hele regio.

Vaderdagactie bij 
winkelcentrum 
Geesterduin
Castricum - Is jouw vader de allerbeste, 

leukste en liefste? En zou je voor hem wel een 

prachtig kledingpakket of een overheerlijk 

barbecuepakket willen winnen? Doe dan mee 

aan de Vaderdagactie van winkelcentrum 

Geesterduin!

trum van de hele regio.

Jeroen Tromp over 100 jaar Vitesse‘22 bij Laan
Castricum - Vrijdag 17 juni om 20.00 uur vertelt Jeroen Tromp over het boek 

‘Vitesse’22 Honderd Jaar’, dat hij als co-auteur maakte. Dit als opmaat voor 

Vaderdag, komende zondag. De toegang is gratis en de boekproeverij is open. 

Kom vanaf 19.30 uur als u goed wilt zitten.

Voor het jubileumboek is gekozen voor een vorm waarin foto’s centraal staan. Wie zal 

zich terugvinden op één van de vele foto’s die in de loop der jaren zijn gemaakt en 

wie zal hierdoor de herinneringen die daarbij horen herbeleven? Wellicht 

ben je ook benieuwd wat de spelers, die het hogerop zochten, bij 

Vitesse’22 bereikt hebben. Hoeveel doelpunten zij hebben gescoord 

voor Vitesse’22 en of zij nu nog iets voor de vereniging doen. 

In het boek van meer dan vijfhonderd pagina’s wordt Vitesse’22 in 28 

thema’s belicht. De andere auteurs en/of samenstellers zijn Gé de Wit, 

Peter Levi, Hans Kaandorp, Peter Scheerman en Joop Hollenberg.

Happy VaderdagHappy VaderdagHappy Vaderdag



Limmen - Brouwerij Dampegheest 

presenteert zondag 19 juni in het proe� o-

kaal een nieuwe special: ‘Witte van 

Dampegheest’. De brouwerij kreeg veel 

vragen om eens een witbier te gaan 

brouwen. Dat is een mooi witbier van 

5,5% alcohol geworden met citrus-aroma 

en een verrassend bittertje in de afdronk. 

Lekker fris voor in de zomer op het terras 

of in je achtertuin. 

Zondag is het Vaderdag, daarom ook een 

speciale actie: neem je vader mee en krijg 

het tweede biertje gratis! Alle reden om 

zondag langs te komen aan de Schoolweg 

1 in Limmen. 

Het proe� okaal is van 15.00 tot 20.00 uur 

geopend.

Presentatie nieuwe special 
‘Witte van Dampegheest’

Het nieuwe frisse witbier van 
brouwerij Dampegheest. Foto: 
aangeleverd

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 
07.00-16.00 uur, zaterdag: 08.00-14.00 uur
Kerklaan 40, 1921 BL Akersloot
Tel. 0251-312306, Whatsapp.nr. 06-31278494
info@dilvis.nl - Dilvis.nl – Palingshop.nl 

Vaderdag

Kom langs bij onze
OPEN DAG!!!

OP ZATERDAG 18 JUNI
Van 09.00 uur tot 16.00 uur

Voor jong en oud!!

Gerookte paling

7,95
per 250 gram

Gerookte wilde 
Ierse aal

10,95
per 250 gram

AANBIEDING 

Duurzame
certificering 

Geesterduin 50 • Castricum 
www.nice-2-have.nl

Voor vaderdag

EN KRIJG HET
TWEEDE BIER
VAN ONS...
VADERDAG
PROEF-
LOKAAL
ZONDAG 19 JUNI
15.00 - 20.00 UUR
SCHOOLWEG 1 - LIMMEN
WWW.DAMPEGHEEST.NL

NEEM JE VADER MEE

WIJ ZIJN OPEN
VOOR AFHALEN VAN BESTELLINGEN

BESTEL OP 
KANTOORBOEK.NL

BURG. MOOIJSTRAAT 19 | CASTRICUM  | 0251 65 55 11 | KANTOORBOEK.NL

WIJ ZIJN OPEN
VOOR AFHALEN VAN BESTELLINGEN

BESTEL OP 
KANTOORBOEK.NL

BURG. MOOIJSTRAAT 19 | CASTRICUM  | 0251 65 55 11 | KANTOORBOEK.NL

Ögon Kaarthouder
‘Castricum’

van €45,00 nu €34,90

Uniek Vadercadeau:
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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.

DONDERDAG 16 JUNI

Huifkartocht met ko�e voor 
70-plussers uit Castricum om 12.30 
uur vanaf parkeerplaats Oudendijk 
in Heemskerk. Kosten 30 euro. 
Aanmelden bij Welzijn Castricum, 
Dorpsstraat 30 (info@welzijncas-
tricum.nl / 0251 656562). In overleg 
ook vervoer naar startlocatie moge-
lijk. Foto: aangeleverd

Online bijeenkomst over de geeste-
lijke gezondheid van pubers door 
GGZ Hollands Noorden van 20.00 
tot 21.15 uur. Aanmelden en info 
via www.ggdhn.nl/cursussen.

VRIJDAG 17 JUNI
Gratis �etscheck door Sanders 
Fietsbus van 10.00 tot 12.00 uur 
conform de ANWB-eisen voor 
verkeersexamens.

Lachwandeling onder leiding van 
humorcoach Marleen M. Heeman 
om 19.30 uur vanaf parkeerterrein 
tegenover Geversweg 9 in 
Castricum. Zelf duinkaart 
meenemen, deelname op basis van 
vrijwillige bijdrage naar eigen 
inzicht. Aanmelden en informatie 
via heeman@humorcoach.nl / 06 
40718732.

G-disco met DJ’s Mervin en Dylan 
van 20.00 tot 22.00 uur in Discovery 
2.0 aan de Dorpsstraat 30 in 
Castricum. Entreeprijs 4 euro inclu-
sief twee consumpties. Deze keer 
met gratis Hollandse borrelhapjes.

Cellorecital door Tom Feltgen 
(Luxemburg) met begeleiding op 
piano door Noriko Yabe (Japan) van 
20.00 tot 21.30 uur in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum. 
Info en kaartverkoop via https://
ihms.nl.

Muzikale voorstelling Dylan 80 door 
Victor Posch, Willem Schoone, 
Robbert Smit en Mees Siderius om 
20.15 uur in de Cultuurkoepel aan 
de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 15 euro via www.

cultuurkoepelheiloo.nl en bij het 
VVV-kantoor op Landgoed Willi-
brordus Heiloo. Foto: aangeleverd

ZATERDAG 18 JUNI

Open dag van 09.00 tot 16.00 uur 
bij visbedrijf Dilvis aan de Kerklaan 
40 in Akersloot. Uitleg over de 
lokale binnenvisserij en het roken 
van vis. Tevens prijsvraag, bezich-
tigen vissersboot en vis proeven. 
Foto: aangeleverd

Open Tuinenweekend in Castricum, 
Akersloot en Uitgeest. Info op 
https://midden-kennemerland.
groei.nl. Foto: aangeleverd

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

Activiteitenmiddag voor kinderen 
met een beperking van 12.00 tot 
17.00 uur in de Vijfhoek aan de 
Boekel 24 in Akersloot. Springkus-
sens, huifbed rijden, draaimolen, 
eendjes vangen, muziek, lekkers, 
spelletjes en leuke prijzen. 
Aanmelden via kindermiddagvijf-
hoek@gmail.com.

Kids in Concert om 13.00 en 19.00 
uur in sporthal De Bloemen aan De 
Bloemen 71 in Castricum. Bijna vijf-
honderd leerlingen zingen onder 
professionele begeleiding. 
Opbrengst voor de Cystic Fibrosis 
Stichting. Info op www.kidsincon-
cert.nl.

Jubileum vijftig jaar Sint Jacobus-
kerk aan de Kerklaan 37 in Akers-
loot met jubileumtentoonstelling 
(13.00 - 17.00 uur) en optreden 
herenkoor (14.00 en 15.30 uur). 
Tevens doorlopend �lmvertoning 
over de geschiedenis van de kerk. 
Foto: aangeleverd

Veteranendag van 16.00 tot 20.00 
uur bij Fort aan de Ham aan Busch 
en Dam 3 in Uitgeest. Veteranen uit 

Castricum en Uitgeest kunnen zich 
via j.o.l.walrave@outlook.com 
aanmelden voor deelname.

ZONDAG 19 JUNI
Vaderdag

Open Tuinenweekend in Castricum, 
Akersloot en Uitgeest. Info op 
https://midden-kennemerland.
groei.nl.

Jubileum vijftig jaar Sint Jacobus-
kerk aan de Kerklaan 37 in Akers-
loot met om 10.00 uur feestelijke 
kerkdienst met medewerking van 
alle koren, aansluitend jubileum-
tentoonstelling tot 16.00 uur. 
Tevens twee springkussen voor de 
kinderen.

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

Rondleiding van anderhalf uur door 
stichting ‘De Hooge Weide’ in haar 
natuurgebied om 11.00 uur. Verza-
melpunt: het damhek aan het eind 
van het Karhok halverwege de 
Achterlaan in Bakkum-Noord. Deel-
name gratis, aanmelden niet nodig. 
Waterbestendig schoeisel aange-
raden. Foto: aangeleverd

Samen per trein naar de Klimaat-
mars in Rotterdam. Vertrek per trein 
om 11.14 uur vanaf NS-station 
Castricum. Info op www.klimaat-
mars.nl/coalities/castricum.

Zoekwedstrijd voor kinderen (6-15 
jaar) van 14.00 tot 16.00 uur bij 
Oud-Castricum in gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg 1b in 
Castricum in het kader van de Nati-
onale Archeologiedagen. Deelname 
is gratis.

Dubbelconcert van The Swingmas-
ters en The Think BIG-band om 
14.30 uur in cultureel centrum 
Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg 64 in Limmen. Entreeprijs: 
7,50 euro. 

Optreden duo Moëd & Chansons 
om 15.00 uur in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 
in Bakkum. Franse chansons en 
werk van Maarten van Roosendaal, 

Ramses Sha�y en Jeroen Zijlstra. 
Tevens optreden muziekschooldo-
centen onder leiding van Hans de 
Ruiter. Toegang gratis. Info op www.
deoudekeuken.net. Foto: 
aangeleverd

Bierproeverij Dampegheest van 
15.00 tot 20.00 uur in De Oude 
School aan de Schoolweg 1 in 
Limmen. Toegang gratis. Het 
nieuwe witbier ‘Witte van Dampeg-
heest’ wordt gepresenteerd. Info op 
www.dampegheest.nl/proe�okaal. 
Foto: aangeleverd

WOENSDAG 22 JUNI
Politiek café door GroenLinks over 
het coalitieakkoord om 20.00 uur 
(inloop 19.30 uur) in de Kenter-zaal 
van cultureel centrum Geesterhage 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Toegang gratis.

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. 
Toegangsprijs gemaal: 1 euro (geen 
pinbetaling 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.

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. 
Deze expositie is op elke eerste en 
derde zondag van de maand te 
bekijken tussen 13.30 en 16.00 uur. 
De entreeprijs bedraagt 1 euro 
(gratis voor leden).

BURGERLIJKE STAND

Publicatie vindt alleen plaats met 
toestemming van betrokkene(n). Uit 
privacy-overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor publicatie.

OVERLEDENEN
Castricum: 27-04-2022 Felix Maria 
Johannes van Amsterdam, gehuwd 
met Johanna F.M. Wowijs; 02-05-

2022 Jacobus Joannes Brakenho�, 
weduwnaar van Maria M. Levering; 
03-05-2022 Simon Petrus Hoebe, 
weduwnaar van Adriana M. 
Hofstee; 11-05-2022 Lucie 
Harkema, gehuwd met Johan W. 
van de Kieft; 14-05-2022 Theodorus 
Cornelis de Groot, gehuwd met 
Emma van Lubek; 15-05-2022 

Johannes Jacobus de Graaf, 
weduwnaar van Antonia P. de 
Wildt. Limmen: 08-05-2022 Sandra 
Martens; 10-05-2022 Jacobus 
Simon van der Steen, gehuwd met 
Antonia Rijk; 10-05-2022 Antonius 
Bolten, gehuwd met Regina A. Min; 
10-05-2022 Regina Agatha Min, 
gehuwd met A. Bolten; 13-05-2022 

Johannes Maria Borst, weduwnaar 
van Anna C. Konijn.

GEBOORTES
Castricum: 30-04-2022 Kayo Lizi de 
Lima, zoon van Rafael C. Lizi de 
Lima en Elodie de Graaf; 16-05-
2022 Fenna Sarah Meester, dochter 
van Stephan H.A. Meester en 

Marieke Spitteler.

HUWELIJK/GER. PARTNERSCHAP
Castricum: 30-04-2022 Huwelijk 
van Johannes Cornelis Handgraaf 
en Jenny Sophia Beemster; 04-05-
2022 Huwelijk van Petrus Fran-
ciscus Stuifbergen en Phontip 
Phetrwao.

Het bestemmingsplan is in februari al 
unaniem door de gemeenteraad 
vastgesteld. Er werd geen beroep 
tegen het stuk ingediend, daarmee is 
de nieuwe bestemming – wonen – 
een feit.

Jachthaven Laamens aan de Gees-
terweg 10 in Akersloot zal door 
Vastesteen Projectontwikkeling uit 
Alkmaar herontwikkeld worden tot 
een woningbouwlocatie. Er komen 
maximaal negentig appartementen, 
waarvan twaalf sociale huurwo-
ningen en vijftien sociale koopwo-
ningen. Ook is er plek voor veertien 
recreatie-arken, ligplaatsen voor 
boten van de bewoners en ruim 
tweehonderd parkeerplaatsen, 
verdeeld over een nieuwe half-
verdiepte parkeerkelder en het 
bestaande parkeerterrein aan de 
Geesterweg. Bewoners en bezoekers 
kunnen terecht op een plein aan het 
water. 
In het aangrenzende appartemen-
tengebouw is plaats voor horeca op 
de begane grond met een terras. 
Verder komen er wandelpaden en 
een speelplek.

Leefbaarheid
Wethouder Paul Slettenhaar 
(Bouwen en Wonen) is blij met deze 
stap: ,,Allereerst omdat er negentig 
woningen in verschillende prijs-
klassen bij komen. Goed nieuws voor 
onze woningzoekenden en ook goed 
nieuws voor Akersloot. We hebben in 
deze woonkern nieuwe inwoners 
nodig om de voorzieningen op peil 
te houden. Denk aan sportclubs, 
scholen en winkels. En het wordt hier 
fantastisch! Wie wil er nu niet wonen 
aan het Alkmaardermeer? Een goed 
voorbeeld van een nieuwe invulling 
op een bedrijfslocatie.’’

Planning
De volgende stap in het proces is dat 
de ontwikkelaar een omgevingsver-
gunning aanvraagt voor de bouw. Na 
afgifte van de omgevingsvergunning 
kan gestart worden met de sloop van 
de loodsen, waarna de nieuwbouw 
kan beginnen. Als alles volgens plan-
ning verloopt is het project eind 
2024 klaar. 

Zie https://wonenaanhetalkmaarder-
meer.nl voor impressies van het 
project.

Akersloot - Het bestemmingsplan 
voor woningbouw op het terrein 
van jachthaven Laamens is onher-
roepelijk. De plannen voor maxi-
maal negentig woningen op deze 
locatie kunnen nu worden uitge-
werkt. Als er geen vertragingen 
optreden, kunnen de apparte-
menten eind 2024 worden opgele-
verd. Het gebied krijgt ook de 
nodige recreatieve voorzieningen.

Woningbouw 
Jachthaven Laamens 
kan doorgaan



Op de markt in het dorpshart van Castricum vind 
je naast de kramen met aardappelen, kaas, noten 
en vis ook veel verswaren, bloemen, snoep, kle-
ding en accessoires. Het aanbod is verrassend.

Er is altijd lekker veel reuring, je kan er heerlijk 
struinen langs de kramen. Het is gezellig en je 

komt altijd wel een bekende tegen voor een 
praatje. Rondom de markt kan je terecht voor 

een lekkere kop koffie of lunch. 
We ontvangen je graag, tot vrijdag!

Castricum - Elk jaar weer een verrassing; hoe smaakt de 
Hollandse Nieuwe haring en dan in het bijzonder bij 
vishandel Beentjes op de Castricumse weekmarkt. Dat 
wordt smullen bij Beentjes op de vrijdag, als de eerste 
Hollandse Nieuwe haring te verkrijgen is. De smaak 
schijnt volgens Haringsmullers werkelijk top te zijn, 
lekker mals, zilt en vet, met wel of niet een uitje erbij! 
Trouwens, op verzoek is er voor de echte liefhebbers 
een glaasje korenwijn beschikbaar om erbij te 
nuttigen. Dat is nog eens smullen!

Door Aart Tóth

De Hollandse Nieuwe wordt bij aankoop in de kraam vers 
gesneden, waarna hij naar behoefte aan z’n staart 
genomen naar binnen kan glijden. Natuurlijk is in stukjes 
gesneden ook mogelijk, of vers verpakt mee naar huis te 
nemen om huisgenoten te verrassen met de kwaliteit van 
vishandel Beentjes. Eigenlijk overbodig te vermelden, maar 
de haring komt net als de overige vissoorten dagelijks vers 
van de veiling, waarbij kwaliteit en smaak werkelijk top zijn. 
Kom dus de Hollandse Nieuwe haring bij vishandel Been-
tjes proeven… om te smullen! Het water loopt je in de 
mond bij de aanblik alleen al.

HEerLijKe MalSe VetTe 
hOllAndSe NieUwe

bIj BeeNtjEs

Els, Helma, Petra en Bas Beentjes zijn er klaar voor om u aan die 
heerlijke malse vette haring te helpen. Foto: Aart Tóth

Karel Jansen

OPPERDOEZER RONDE
nu voordelig en super lekker

Oude
Hollander
Ruim 1 jaar oude kaas, 
goed snijdbaar

500 gram

€ 7,95

VOOR AL UW VERSE, WARME GEBAKKEN EN GEROOKTE VIS
LIMMEN 06 22011703

ZE ZIJN ER WEER!!!

DE GEHELE DAG VERS V/H MES
GESERVEERD MET EEN CORENWIJNTJE 

EN GEWOON ‘DE LEKKERSTE’

HOLLANDSE 

NIEUWE HARING 

VANGST 2022

Honing 
zeezout 

mix
250 gram 
€3,95

K 90

FOTO LOEK ANDERSON
T H E  T R A N S F E R S H O P

Wij zetten al ruim 17 jaar alle soorten 
videotapes

VHS • Betamax
Video 8 • Hi8 • Mini DV
over op USB-stick, externe harde schijf 
of DVD.

Nu met actiekorting!
Als u meerdere banden inlevert,
betaalt u een lagere prijs.
Kom met uw videobanden naar onze 
gezellige winkel voor een duidelijke 
prijsopgave.

Videobanden
digitaliseren

TROMPSTRAAT 1-5   •  IJMUIDEN   •   0255 53 58 18   •   INFO@ELTA.NL   •   WWW.ELTA.NL

Leef actief. Met de support van de Hartstichting.

Luister ook eens wat vaker 
naar je hart 
Zorg jij goed voor je hart, dan zorgt je hart goed 
voor jou. Eet gezond, beweeg voldoende en ontspan
op z’n tijd. Meer weten? Kijk op hartstichting.nl

Te koop:
4.Houten bakken van mdf.75x70x60, 
met wieltjes, kan op zolder en ook 
dienen als display €25,- per stuk. T
el. 06-43133233

Te koop:
Dames sandaaltjes, merk: Oh my 
sandals, mt 37, kleur zwart/ zilver. 
teenslipper model, 1x gedragen 
€10,-. Tel. 06-12046553

Te koop:
Trainingsjack mt L,  KAPPA (vintage) 
€50,-, herencolbert, zwart leder, 
nieuw, L €75,-, oma�ets Cortina 44, 
wit, 3-versn. €150,-. Tel. 06-23524668
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Door Henk de Reus

De uitdrukking ‘Je eigen straatje 
schoonvegen’ heeft een negatieve 
klank. Het betekent dat iemand zich 
van schuld ontdoet. Hier heeft Dior’s 
optreden als �gurante tijdens ‘Kaes-
koppenstad’ niets mee van doen. 
Bovendien was het niet haar ‘eigen’ 
straatje dat zij samen met anderen 
mocht aanvegen, maar het Verdron-
kenoord in Alkmaar.

Optreden
,,Het talent heeft er bij Dior altijd al 
ingezeten’’, vertelt haar moeder 
Esther. ,,Ze wist al op de kleuter-
school dat ze later iets met toneel, 
dansen, of muziek wilde doen. Ze wil 
graag optreden en mensen 
vermaken. Kinderen zeggen wel eens 
wat meer op die leeftijd en het kan 
zomaar veranderen. Toch heeft de 
hang naar optreden er bij Dior altijd 
wel ingezeten’’, aldus Esther.

Op de buitenschoolse opvang (BSO) 
doet Dior mee aan musicals en speelt 
ze saxofoon. Ze is hier aan het 
ontdekken wat ze het leukst vindt: 
zingen, muziek maken of toneel-
spelen. Toen de oproep in april 
verscheen om je als �gurant(e) voor 
het evenement ‘Kaeskoppenstad’ aan 
te melden bedacht Dior zich geen 
moment.

Workshops
Om deel te nemen aan het evene-
ment ‘Kaeskoppenstad’ moest ze van 
de organisatie wel een aantal work-
shops volgen, want je kunt niet 
zomaar meedoen. Dior: ,,Ik leerde er 
om mij een personage in te beelden, 
te improviseren, hoe ik met het 
publiek moet omgaan, hoe ik moest 
lopen en hoe ik het hoofd koel moest 
houden. We deden verschillende 
opdrachten en rollenspellen achter 
elkaar. Ik heb er heel veel van geleerd 
en vond het ontzettend leuk om te 
zien hoe mensen in de zestiende 
eeuw de dingen deden en welke 
kleren ze droegen. Mijn rol was die 
van een straatveger uit die tijd. Ik had 
zeventien boertjes en zusjes en we 
waren een arm gezin. Daarom moest 
ik maar gaan werken om het gezin te 
kunnen onderhouden.’’ Als Dior haar 
verhaal doet, doen handen en 
voeten mee en is de expressie van 
haar gezicht af te lezen. Het acteren 
zit er al helemaal in. Uit haar 
antwoorden blijkt dat ze voor haar 
leeftijd goed bij de pinken is.

Tafereel
Dior speelde haar rol op beide dagen 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. Het tafe-
reel begon met het in de hens vliegen 
van het ‘schijthuis’. ,,Zo noemden men 
een wc in die tijd’’, legt Dior uit. ,,Er 
werden direct waterzakken aange-
dragen om de brand te blussen. Het 
overtollige water moest ik in de gracht 
vegen. Ik was dus de hele dag aan het 
opruimen.’’ 
Op de vraag of ze thuis ook alles 
opruimt bekent ze dat dit niet altijd 
consequent doet. Maar gelukkig 

blijken er thuis kaboutertjes te wonen 
die dan voor haar in het gat springen.

Nu de eerste stap is gezet, volgt stap 
twee. Dior start binnenkort bij Toon-
beeld in de Theaterproductieklas met 
toneelspelen en voorstellingen 
maken en hoopt haar talent hiermee 
verder te ontwikkelen. De keuze lijkt 
dus de�nitief te zijn gemaakt. ‘Kaes-
koppenstad’ was net het laatste 
duwtje dat Dior nodig had. We gaan 
in de toekomst zeker nog van haar 
horen.

Castricum - Wie in het weekend van 4 en 5 juni het Alkmaarse evenement 
‘Kaeskoppenstad’ bezocht, zal beslist een straatveger uit de zestiende 
eeuw zijn tegengekomen. Het was Dior (10) uit Castricum die haar eerste 
toneelrol als ‘Aagje de straatveger’ mocht spelen. Zij deed dit met verve 
en ziet nu al uit naar haar volgende rol.

Eerste openluchtoptreden van Dior (10) smaakt naar meer

In Alkmaar speelt Dior haar �gurantenrol met verve. Foto: aangeleverd

Dior’s talent ligt niet alleen bij toneel, maar ook bij dansen en muziek. 
Foto: Henk de Reus

Happy Kozijnen specialiseert zich in 
met name kunststof en aluminium 
kozijnen. Deze kozijnen gaan lang 
mee en hebben vrijwel geen onder-
houd nodig. Ben en Danny garan-
deren samen met de leverancier een 
product van topkwaliteit. Het assorti-
ment willen ze geleidelijk uitbreiden 
met rolluiken, garagedeuren en 
hekwerken in aluminium en staal. 
Maak zelf wat foto’s van de 
bestaande situatie en stuur die met 
de afmetingen naar Happy Kozijnen. 
Op basis hiervan ontvangt u een 
richtprijs, inclusief plaatsing en 
afwerking. Levering zonder plaatsing 
is uiteraard ook mogelijk, zowel voor 
particulieren als zakelijke klanten. 
Vindt u de richtprijs interessant? Dan 
volgt een afspraak thuis om voor-
beelden te tonen, de pro�elen en 
kleuren door te nemen en de exacte 
maten op te nemen. Nieuwsgierig 
geworden? Neem gerust vrijblijvend 
contact op via www.happykozijnen.
nl of door te bellen naar nummer 06 
53477231. 

Limmen - Nieuwe kozijnen aanscha�en? Happy Kozijnen maakt het 
eenvoudig en betaalbaar. Ben Lute en zijn zoon Danny zijn vorig jaar 
samen dit nieuwe bedrijf gestart. Ben met zijn jarenlange ervaring in de 
bouw, in het bouwbedrijf Lute & Opdam. Terwijl ook Danny een bouw-
kundige achtergrond heeft en inmiddels ook zo’n vier jaar vak-ervaring. 
Samen voorzien ze bewoners van Limmen en omstreken nu van goede, 
betaalbare kozijnen die met de juiste garantie, expertise en doorlooptijd 
bij u thuis geplaatst worden. 

Happy Kozijnen maakt aanschaf nieuwe 
kozijnen eenvoudig en betaalbaar

Ben en Danny Lute met enkele voorbeelden van de te leveren kozijnen. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Op eerste pinksterdag 
stapten de leden van TC Limmen op 
de �ets voor de maandelijkse toerrit. 
Deze tocht voerde langs mooie West-
Friese plaatsen en dijken naar 
Medemblik. Met veel harde tegen-
wind bereikte de groep deze haven-
plaats, waar men zich de ko�e goed 
liet smaken. Hier werden de laatste 
donaties gedaan voor Team Piet. 
Team Piet is een team van vijf �etsers 
en twee wandelaars uit onze regio, 
die op 9 juni de Mont-Ventoux 
beklommen onder het motto ‘Wij 
trappen A.L.S. de wereld uit’. Met de 
wind in de rug keerden de deelne-
mers na 120 kilometer in Limmen 
terug.

De uiteindelijke deelname aan de 
beklimming van de Mont-Ventoux 
zou voor sommige deelnemers een 
teleurstelling worden. Samen met 
zo’n achthonderd andere deelnemers 
– onder wie ook enkele 
A.L.S.-patiënten – ging Team Piet op 

9 juni van start. Door de lage tempe-
ratuur en harde wind op de top 
moest de organisatie echter 
ingrijpen. Het was niet verantwoord 
om tot aan de top te gaan, dus 
besloot men om het keerpunt enkele 
kilometers te verlagen. Daar werden 
de klimmers door een dweilorkest 
onthaald. De wandelaars gingen per 
pendelbus naar beneden, maar ook 
enkelen te voet. Voor de �etsers was 
de afdaling een echte uitdaging. 
Door de harde windvlagen in de vele 
bochten was het moeilijk je lijn te 
houden en dat zorgde ook voor 
enkele valpartijen. Beneden werd 
iedereen als held binnengehaald en 
werd er feest gevierd met livemuziek. 

Op het podium werd de voorlopige 
tussenstand van ruim 1,6 miljoen 
euro bekend gemaakt. De actie loopt 
nog door tot 26 juni. Team Piet heeft 
een mooi bedrag van bijna 19.000 
euro binnengehaald en is de vele 
donateurs zeer dankbaar.

Toerclub Limmen in actie voor 
Team Piet: 1.9000 euro opgehaald

Castricum - Voor onze portretten-
reeks zijn wij op zoek naar mensen 
met een bijzonder verhaal. Iedereen 
kent waarschijnlijk wel iemand in 
zijn omgeving met een bijzonder 
beroep, een bijzondere hobby, 
passie, of sport, dan wel iemand 
met een speciale missie, een bijzon-
dere ervaring, of iemand met een 

niet-alledaagse verzameling. We 
willen deze mensen graag een 
podium bieden om hun verhaal te 
vertellen. 

Het gaat dus om de echt bijzondere 
verhalen van de mensen, niet om 
verhalen met een commerciële/
promotionele achtergrond.

Kent u zo iemand in Castricum, 
Limmen of Akersloot? 

Laat het de redactie weten door een 
e-mail naar redactie@castricummer.
nl te sturen. 
Wellicht komt een van onze verslag-
gevers dan binnenkort bij diegene 
langs!

Weer gezocht: mooie verhalen

Team Piet mocht door de harde wind niet tot aan de top van de Mont-Ventoux 
klimmen. Foto: aangeleverd





E. v.d. craats (tandarts)
H.M. van den Kommer (mondhygiëniste)
(Big- geregistreerd)

Mondzorg Uitgeest
Vrijburglaan 59, Uitgeest

T 0251 31 66 45 
m 06 511 783 84

www.mondzorguitgeest.nl
e-mail: info@mondzorguitgeest.nl

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK - DAGELIJKS BEREIKBAAR - MA. T/M VRIJ VAN 8.15 - 18.00 UUR

mondhygiëniste H.M. v.d. kommer is ook al geruime tijd 
werkzaam in Akersloot. 
Adres: Simon Pauwelslaan 1, 1921 AX Akersloot.

De mondhygiëniste is nu ook toegankelijk zonder verwijsbrief.

gecertificeerd KRM geregistreerd mondhygiëniste 
aangesloten bij de nvm ( Nederlandse vereniging 
van mondhygiëniste) H.m v.d kommer 
mondhygiëniste bachelor of health

De tandarts en de 

mondhygiëniste zorgen 

er samen met u 

voor dat uw gebit mooi, 

gezond en in optimale 

conditie blijft.

Craniotherapeut Ralph Schmidt 
nu ook in Castricum
Castricum - 
Craniosacraaltherapie 
– of kortweg cranio –
 krijgt steeds meer 
bekendheid. Het blijkt 
een echt waardevolle 
vorm van therapie te 
zijn, die helemaal past 
in de tijd waarin we nu 
leven. Een tijd, waarin 
mensen steeds bewuster 
worden ten aanzien van 
hun gezondheid.

Ralph Schmidt, 35 
jaar ervaring als 
fysiotherapeut, waarvan 
de laatste 10 jaar als 
craniosacraaltherapeut, 
legt uit: ,,Ieder mens is 
uniek en een mens past 
niet in protocollen. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, waar naar een 
specifiek gebied wordt gekeken, bekijk ik een cliënt als geheel. Een holistische 
visie hee  mijn voorkeur.’’ Sinds 1 april hee  Ralph zijn praktijk in Wijk aan Zee 
voor een deel verhuisd naar de Stetweg 43a in Castricum. Hij werkt daar op 
maandag en donderdag. Twee jaar geleden verhuisde hij met zijn gezin naar 
Castricum.
Ralph vervolgt: ,,Als je ziek bent of klachten hebt, is het moeilijk om in een 
positieve flow te komen of te blijven. Hier ligt een taak voor mij als therapeut 
en medemens. Bij klachten is het van belang te onderzoeken waar de bron 
ligt. Klachten hebben op zich geen symptoomgerichte behandeling nodig’’, is 
zijn overtuiging. Wat is cranio? ,,Cranio, is een zachte, holistische therapie die 
je helpt om spanning los te laten, te herstellen en te helen. De behandelingen 
stimuleren het zelf-genezend vermogen. Je komt beter in je vel, in verbinding 
met jezelf en ervaart rust en meer vitaliteit.’’

Kijk op de nieuwe website www.ralphschmidt.nl voor meer informatie, stuur een 
bericht naar ralph@helendehalte.nl of bel: 06 25258095.

Craniosacraaltherapeut Ralph Schmidt. Foto: aangeleverd
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Buitenyoga in tuin Ruiterhuys

Bakkum - Gun jezelf een yogales in de buitenlucht! Ben je toe aan zingeving, 
beweging en hou je van buiten zijn? Dan is buitenyoga iets voor jou. De mooie 
tuin van het Ruiterhuys aan de Herenweg 83 leent zich hier uitstekend voor. 
Na de yogales nog even nagenieten op het terras met een kopje koe of thee. 
Een mooi begin van de dag!

Tijdens de lessen yin-yang-yoga wisselen docenten Aniek Schrijver en Judith 
Schram-de Vries actieve en dynamische yogahoudingen af met rustige en 
statische yin-houdingen. Yin-yoga activeert het bindweefsel. De les start met 
een korte meditatie. Yogamatten zijn aanwezig. Heb je een eigen mat, dan kun 
je die meenemen. Een consumptie op het terras na afloop van de les is voor 
eigen rekening.

Praktische informatie
De yogalessen starten op woensdag 15 juni van 09.00 tot 10.00 uur en op 
zaterdag 18 juni van 09.00 tot 10.00 uur. De lessen vinden wekelijks plaats 
en kosten 10 euro per les. Je kunt dit contant betalen of door het kopen van 
een strippenkaart. Strippenkaarten kosten 55 euro voor zes lessen. Naast de 
buitenyoga wordt op dinsdagavond yin-yang-les gegeven bij dansschool Fruns 
door Judith. Aanmelden op www.yoga-yanas.com of via emailadres 
juditj@yoga-yanas.com.

Op woensdagavond wordt er yin-yogales door Aniek gegeven. Aanmelden kan 
via het inschrij�ormulier op www.yogitree.nl of door een e-mail naar 
info@yogitree.nl te sturen. Bel voor meer informatie naar nummer 06 13144738 
of 06 81052312.

Yogalessen in de buitenlucht. Foto: aangeleverd

Fysiotherapie
Manueeltherapie
MSU echografie
Shockwave therapie

Complementaire zorg
Natuur geneeswijze 
Craniosacraal therapie 

Een duidelijke diagnose door echo,- en 
functieonderzoek. Dit geeft inzicht in 
oorzaak, gevolg en oplossing van uw 
lichamelijke klachten aan spieren, pezen en 
gewrichten. Kijk voor meer informatie

www.echo-adfysio.nl
Kennemerstraatweg 464  1851 NG

gerbrand@echo-adfysio.nl
tel 06 53106162

Easyslim.nu Limmen • limmen@easyslim.nu
Bel/app. 06-85852603 of 06-36320962 of boek onlineofof www.easyslim.nu

Al 6 jaar de succesformule
voor afslanken 

Door heel Nederland zijn er Easyslim.nu studio’s die behan-
delingen bieden op het gebied van afslanken. In elk van 
deze vestigingen werken gepassioneerde studiohouders.

‘Veel mensen zijn jaren met hun gewicht bezig. Dan weer zoveel 
kilo eraf die er vervolgens zo weer bij kwamen. Er was geen dieet 
of shake of ze hebben het geprobeerd, maar structureel succes 
brengt het vaak niet. Dan biedt het apparaat de uitkomst.
Vaak na 1 behandeling ben je al zichtbaar slanker en gedurende 
de reeks behandelingen vliegen de kilo’s eraf. Naast de behandelingen 
met ons apparaat, geven we ook voedingsadviezen. Het concept slaat enorm
aan. Het bedrijf is een franchise negnigitsev54nadreemsleddimnitemelumrof
door het land.’

Inmiddels heeft Easyslim.nu duizenden klanten geholpen aan een slanker
en strakker lijf. De klanten zijn zowel mannen als vrouwen die vaak al van alles 
gedaan hebben om af te vallen, maar zonder langdurig resultaat.

Bij Easyslim.nu is er geen sprake van het zogenaamde ‘jojo-e�ect’. ‘Dit komt door-
dat ons apparaat de spieren traint, waardoor de vetverbranding, ook in rust, stijgt. 
Ook wordt middels ultrasound vet uit de cel gehaald, dat op natuurlijke wijze het 
lichaam verlaat. Dit, in combinatie met een gezond voedingspatroon, geeft zeer 
snelle en blijvende resultaten. Het is heel mooi om te zien hoe blij we de mensen 
maken. Zij krijgen meer zelfvertrouwen, wat op alle fronten in hun leven door-
werkt. Mijn bedrijf verandert vele levens op een positieve manier.
En juist dat is het succes, al 6 jaar lang.’

Je bent van harte welkom
Simpel, Snel, Slank!

WEG MET DIE KILO’S!
Ontspannen afslanken en spieren trainen met succes

6 redenen om voor
Easyslim.nu te kiezen

6) ...en bovenal lekker & ontspannend

na 10 x na 10 x

Jouw Easyslim.nu vestiging

Kennismakingsaanbieding

na 10 x

Intake incl. behandeling 
van € 69,- voor slechts € 39,-

Geldig t/m 18 juli 2021

Easyslim.nu Limmen
06 858 526 03 • limmen@easyslim.nu

of boek online op www.easyslim.nu
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Voor het maken van een afspraak 
bel/app 06 858 526 03

of mail naar limmen@easyslim.nu
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Castricum - Marlies van der Hoeven 
uit Castricum werkt sinds 1986 als 
operatieassistent in het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk. Daarnaast is 
zij sinds 2002 militair reservist. In die 
hoedanigheid werd ze vele malen 
uitgezonden. Zo was zij onder meer 
in Bosnië-Herzegovina en meerdere 
keren in Afghanistan en Afrika. 
Tijdens al die missies schreef Marlies 
nieuwsbrieven voor het thuisfront. 
Zo hield ze haar familie, vrienden en 
collega’s op de hoogte van het leven 
en werken in de diverse uitzendge-
bieden. Die nieuwsbrieven vormde 
de basis voor haar boek ‘Het mes 
snijdt aan twee kanten’, dat onlangs 
verscheen.

Marlies: ,,Ik ontkwam er niet aan om 
hier en daar kleine aanpassingen te 
doen, om de privacy van mensen te 
waarborgen, maar heb ze verder 
zoveel mogelijk authentiek 
gehouden. De brieven, zoals in dit 
boek gepubliceerd, geven daardoor 

een beeld zoals ik alle uitzendingen 
op dát moment heb ervaren. Inmid-
dels heb ik zelf ook een hele ontwik-
keling doorgemaakt en zou ik 
sommige dingen nu wellicht heel 
anders zien, doen of beleven.’’ Door 
alle uitzendingen kwam Marlies op 
plaatsen waar ze anders nooit zou 
zijn gekomen. Ze heeft moeten 
werken onder veel verschillende 
omstandigheden. Terugblikkend 
concludeert ze: ,,Dit heeft mij een 
schat aan ervaring gegeven, zowel 
op medisch als op cultureel en 
sociaal gebied. Elke uitzending of 
oefening had wel zijn speci�eke 
charme, soms ook ontberingen, 
waardoor het iedere keer een unieke 
ervaring werd.’’ 

Het boek ‘Het mes snijdt aan twee 
kanten’ (220 pagina’s) is in eigen 
beheer uitgegeven. Het boek is 
verkrijgbaar door een e-mail naar 
marliesvanderhoeven@me.com te 
sturen. Prijs: 17,50 euro.

Veteraan Marlies van der Hoeven 
schrijft boek over militaire missies

Marlies van der Hoeven tijdens een missie in de Afghaanse stad Mazar-e-Sharif. 
Foto: aangeleverd

De kopgroep van vijf man ontstond 
al bij de eerste bergsprint en heeft 
maximaal 3.30 minuten voorsprong 
gehad. De renners werden in de 
voorlaatste ronde door het peloton 
ingelopen. Bij het klinken van de bel 
voor de laatste ronde werd het 

onrustig in het peloton. Ryan Schilt, 
een ploegmaat van Yanne, koos voor 
demarrage. Hij vloog weg uit het 
peloton en wist zijn koppositie ruim 
tien kilometer te behouden. Daarna 
werd ook hij door het jagende 
peloton gegrepen. Hierdoor was de 

weg vrij voor Yanne om zich met de 
massasprint te bemoeien. In de 
laatste kilometer ontsnapte een 
renner van het Metec Solarwat Conti-
nentaal-team, hij won uiteindelijk de 
wedstrijd. Tussen de treintjes van de 
ploegen die een goede sprinter 
hebben, hield Yanne stand. Hij 
sprintte naar de derde plek in het 
peloton.

Een week eerder reisde Yanne af naar 
het Zuid-Duitse Singen voor een 
driedaagse serie (buiten)baanwed-
strijden. De eerste dag van de inter-
nationale UCI-wedstrijden was vooral 
wennen aan een zeer kleine slechte 
betonbaan die voor valpartijen 
zorgde. De zondag is grotendeels 
verregend, waardoor je niet op zo’n 
steile baan kon rijden. De onderlinge 
sfeer in TeamNL was echter opper-
best onder de regentent. ‘s Maandags 
werd tot slot in de buurt van Mann-
heim gereden op een mooie 250 
meter lange betonbaan. Yanne werd 
daar tweede in de afvalkoers en won 
tevens zilver op de koppelkoers 
samen met leeftijdsgenoot Philip 
Heijnen. Dit koppel zal ook samen 
optreden op het EK onder 23 in 
Anadia, Portugal. De focus ligt nu 
eerst op het NK tijdrijden en weg op 
respectievelijk 22 en 24 juni in 
Emmen.

Castricum - Wielrenner Yanne Dorenbos uit Castricum heeft zondag een 
prachtige vierde plek behaald in de Ronde van Limburg, één van de races 
in de Schwalbe Topcompetitie. Een wedstrijd van bijna tweehonderd kilo-
meter, waarvan de eerste honderd een typische Zuid-Limburgs pro�el 
hadden. Met acht bergsprints werd een omloop gereden rondom Maas-
tricht-Aachen Airport met start in Beek en �nish in Born. De tweede helft 
bestond uit vijf lokale omlopen op een vlak parcours in Born.

Yanne Dorenbos vierde in Ronde van Limburg

Uit zijn prestatie in Limburg blijkt dat Yanne Dorenbos goed in vorm is voor het 
naderende NK in Emmen. Foto: aangeleverd

Geslaagd zijn:

Mavo
Thijs Baltus, Esmeralda van den Berg, 
Jibbe Boonacker, Famke Born, Reza 
Bracken, Dana Brakenho�, Kris de 
Bruin, Isa Buskermolen, Elias Cappel, 
Isabella Cools, Sarah Deitmers, Anne-
Fleur van Dijk, Bruno Dijkhuis, Jop 
Dirkson, Bing Dudink, Madelief van 
Duijn, Wouter van Eerden, Jesse 
Haak, Julia Hagoort, Dylan Hazelzet, 
Luca Hierck, Bram van ‘t Ho�, Pim 
Hos, Milan Jonkman, Sylvan Kick, 
Jesse de Koning, Ben Korsmit, Erik 
Kramer, Timothy Kuijper, Julia Laan, 
Lieve Lagerwaard, Sverre Lammers, 
Luc Langeveld, Jesse Leijen, Sem 
Maarschalkerweerd, Calvin Molenaar, 
Lieke Montauban, Joep Mulder, 
Valentijn Ooms, Thomas Oudshoorn, 
Bas Overbeek, Samuel van der Ploeg, 
Spyke Prinse, Piet Putter, Zoë Ranzijn, 
Diona Rekveld, Tigo Richter, Joey 
Rorije, Mike de Roy van Zuydewijn, 
Noëlle Scholten, Julie Scholten, 
Milan Schram, Tristan Tijsen, Thijs 
van de Velde, Loek van der Velden, 
Iris Verhaag, Dylani Verheijden, Bram 
Vessies, Preben Vet, Maria Weda, Lars 
Westerman, Ray de Wildt, Leon 
Woudstra, Danté Zevenbergen, 
Renee van Zonderen. Cum Laude: 
Sandesh Creemers.

Havo
Frank Aardenburg, Leya Agerbeek, 
Robin Aries, Fleur van Baar, Vian 
Badou, Jilke Bakker, Merel van den 
Berg, Quinty Brand, Ien Broos, Laura 
Bruin, Ilvy van den Burg, Conan 
Castelein, Emma Dam, Thijs Dijk-

huizen, Annika Drent, Fabian 
Dulmers, Kiki Elsing, Nick de Forest, 
Riva Garstman, Jurn Gerritse, Stan 
Goeman, Milan Grandiek, Carolijn 
Grendelman, Chris Groenewold, 
Floris de Groot, Thomas van den 
Haak, Femke Hoekstra, Mijs Hopman, 
Anna Horeman, Sten Houtenbos, 
Amir Ismaili, Leon de Jager, Gabriel 
Jolivet, Douwe Kiebert, Noortje 
Klappe, Yannick Kleijn, Nika Kloos-
terman, Merijn Klut, Kee van der 
Kolk, Chiara Kooy, Brett Kramer, 
Maud Lambriks, Noa van Langen, 
Liisa van Leeuwen, Jill Leijen, Youri 
van der Linden, Nick Martens, Daan 
Meerman, Emma Meijne, Tessa 
Metselaar, Myrthe Meyer, Eva Mikus, 
Kim van der Molen, So�e Mooij, 
Jeroen Noomen, Kick Notenboom, 
Floyd Ooms, Dagmar Ouwehand, 

Stijn Pletting, Lisa Ris, Roos Ruiter, 
Laura Saleh, Theun Schaafsma, Mari-
elle Schaaper, Ian Smith, David 
Snelder, Isa Snijder, Demi Steentjes, 
Stijn Steggink, Tess Tervoort, Yindee 
Tik, Inès van Til, Rik van Velzen, Tess 
Verhulst, Sem Verkaart, Daryll de Vrij, 
Liam Walker, Ilias Walraven, Tijn 
Walta, Boaz Wesselius, Iris de Winter, 
Maud de Zeeuw, Lukas van 
Zeggeren, Tymen Zwart.

Atheneum
Toon Blok, Wim Blokpoel, Fenna 
Brakenho�, Suus de Bree, Marc Chat-
tellon, Thijs Duinmeijer, Husam Haj 
Yahya, Joris Heidinga, Tobias 
Hendrix, Niels Hendrix, Max Hoogen-
doorn, Lize-Jin Joosten, Karlijn 
Ju�ermans, Wouter Kaper, Elise 
Knippen, Inge Koedijk, Stefan Koek, 
Marijn Korthouwer, Finn Kösters, 
Cato Kraakman, Mette Lenting, Dewi 
Lubbers, Luna van Marle, Dirck 
Mulder, Jasper Nierse, Lente 
Nijmeijers, Lennard de Pagter, 
Renske van der Pas, Jop Ruijter, Sven 
van Schagen, Stefano Schmit, Louiza 
Smit, Lucas Smit, Vincent Snelder, 
Scott Spanjer, Kjeld Tervoort, Sidney 
Theunissen, Birte Tolsma, Mike Twisk, 
Tom van Uitert, Mees Veldhuijs, 
Senne Vis, Frederiek Visser, Maud 
Vixseboxse, Liselotte Vroon, Bas 
Weerman, Mees Weijer, Ynger de 
Winter, Yara Wishaupt, Ilse Zwart, 
Emma Zweedijk. Cum Laude: Nika 
Bethlem, Sam Beukers, David de 
Koning.

Gymnasium
Melle Born, Julian Duin, Thomas 
Dunselman, Lucas Hakkenberg, Luuk 
Hoogendoorn, Luuk Hoogland, 
Quinte Huisman, Ivo Lind, Hannah 
Schotborgh, Anna Sloog. Cum 
Laude: Nienke van der Laan, Veerle 
de Vos.

Castricum - Veel blijdschap op het Bonhoe�ercollege nu de examenuit-
slagen na het eerste tijdvak binnen zijn. De school is trots op alle 
geslaagden. Een aantal leerlingen maakt in het tweede tijdvak nog 
examens en weet pas in een later stadium of het felbegeerde diploma 
binnen is.

Hoera…! Geslaagd…!

Foto: Pixabay

Een buitenkansje aangezien alle 
materialen continu duurder worden. 
Besteld in juni 2022 en uiterlijk afge-
leverd in december 2022. 
Nog nooit is de keuze van vloertegels 
zo divers geweest als dit jaar. Heeft u 
al eens houten keramische tegels 
overwogen? De warme uitstraling 
van hout, de natuurlijke kracht van 
gebakken klei. Wilt u een houten 
vloer, maar heeft u geen zin deze in 
de was te zetten of ergert u zich aan 
de krassen of vlekken op de vloer? 
Dan is dit iets voor u. Innovatief, 
eenvoudig te verwerken, in diverse 
stijlen, maten en kleuren beschik-
baar, eenvoudig schoon te houden 
en vocht- en krasbestendig. Kortom... 
een topper van een tegel. 
Houdt u van een industriële of juist 
rustige look, kiest u dan voor de 
matte betonlook tegels in diverse 
aardetinten in xl- of xxl-formaat. U 

kunt kiezen voor de Scandinavische 
look of kiest u voor een meer rustieke 
uitstraling, een mooie terracotta, 
travertino, terrazzo of Marokkaanse 
vloer? Alles is mogelijk en nu extra 
voordelig.
In de showroom van Ton Scholten 
kunt u de diverse vloeren zien, 
voelen en belopen, en bovendien 
snel leverbaar. De meeste tegels 
liggen verwerkt op de vloer of op 
een paneel.
Een tegelvloer is duurzaam in 
gebruik, en bovendien anti-aller-
gisch, hygiënisch, praktisch én zorgt 
voor een stijlvolle uitstraling van uw 
woning. 
Kom langs en ervaar de 
mogelijkheden.

Ton Scholten Tegels & Sanitair, 
Westerwerf 2, 1911JA Uitgeest. T. 
0251-319101 www.tonscholten.nl.

Vloerenactie bij Ton Scholten
Uitgeest - De hele maand juni ontvangt u  20% korting op alle vloertegels 
voor hal, keuken, woonkamer en toilet tijdens de vloerenactie bij Ton 
Scholten.
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Bakkum - Het was een kwestie van 
tijd dat Arno Schlosser zijn clubkam-
pioenschap bij Schaakclub Bakkum 
kon prolongeren. Na twee jaar 
weinig schaken door corona en 
zonder kampioenen werd dit seizoen 
weer een vrijwel complete compe-
titie gespeeld. Schlosser was in de 
reguliere competitie ongenaakbaar 
en werd ongeslagen kampioen. De 
laatste kampioen in de bijna 
40-jarige historie van de club. Mede 
door corona is het aantal clubleden 
zodanig afgenomen, dat het bestuur 
het pijnlijke besluit heeft moeten 
nemen de schaakclub op te he�en. In 
het najaar zal nog een feestelijke 
afsluiting volgen met veel oudge-
dienden. Eindstand competitie aan 
kop: 1. Arno Schlosser; 2. Jacob 

Bleijendaal; 3. Bob Bakker; 4. Peter 
Klok; 5. Hans Mantjes.

Veel spannender was de beker�nale 
tussen cup�ghter Jacob Bleijendaal 
en meervoudig bekerhouder Arno 
Schlosser. Bleijendaal had overtui-
gend de beker�nale bereikt door 
sterke schakers als Henk van der Eng 

en Pim Ho� te verslaan. Beide beker-
�nalewedstrijden eindigden uitein-
delijk in remise, waarin Bleijendaal de 
tweede partij had moeten winnen. 
Ook na de twee snelschaakpartijen 
bleef de stand in evenwicht, zodat 
een vijfde ‘sudden-death’-partij 
uitkomst moest bieden. Uiteindelijk 
had Schlosser de sterkste zenuwen 
en won de partij en de beker.

Doordat beide �nalepartijen in 
remise eindigden, wist Pim Ho� toch 
de dubbelschaaktrofee te veroveren, 
ondanks verlies in zijn eerste partij 
tegen de onnavolgbare Rob Gallen-
kamp. Eindstand dubbelschaak aan 
kop: 1. Pim Ho�; 2. Jacob Bleijendaal; 
3. Arno Schlosser; 4. Henk van der 
Eng; 5. Rob Gallenkamp.

Kampioenen bij Schaakclub Bakkum

Jacob Bleijendaal (rechts) in actie 
tegen Arno Schlosser tijdens de 
beker�nale. Foto: aangeleverd

Castricum/Heemskerk - Zie jij 
kansen voor sport en bewegen in de 
gemeente Castricum of Heemskerk? 
Dan is Team Sportservice Kennemer-
land op zoek naar jou! 

Of je nu kansen ziet in nieuw sport-
aanbod of juist in aanbod voor een 
extra doelgroep; een �nanciële 
bijdrage van het lokale sportakkoord 
kan je hierbij helpen. Of misschien 
zien jullie meer in de aanschaf van 
materiaal om te sporten of om jullie 
accommodatie te verduurzamen. Of 
willen vrijwilligers een cursus doen 
om hun taken nóg beter te uitvoeren. 
Acties die inwoners in beweging 
brengen of acties die sportaanbie-
ders beter voorbereiden op de 
toekomst komen in aanmerking voor 
een bijdrage.

Dankzij een bijdrage vanuit het 
sportakkoord hebben twee inwoners 
uit Castricum de nieuwe sport Pickle-
ball kunnen introduceren in de 
gemeente. De bijdrage is gebruikt 
voor de aanschaf van materiaal en de 
zaalhuur tijdens de opstartfase. 

Megan is blij dat zij een aanvraag 
voor uitvoeringsbudget gedaan 
heeft. ,,Dankzij het sportakkoord 
hebben we de mogelijkheid 
gekregen om inwoners van 
Castricum kennis te laten maken met 
Pickleball. Door de bijdrage zijn we 

sterk begonnen en hebben we vanaf 
de introductiemiddag een groepje 
spelers bij elkaar.’’

In Heemskerk zorgt het sportakkoord 
onder meer voor een impuls aan de 
bridgesport. De bridgeverenigingen 
organiseren samen een open dag. 
Vervolgens starten zij een gezamen-
lijke cursus om inwoners de basis-
kennis van bridge aan te leren. Het 
doel is dat de deelnemers hierna 
aansluiten bij een vereniging naar 
keuze. Verwacht wordt dat deelne-
mers dit eerder zullen doen doordat 
zij de basis van deze denksport al 
kennen. De bijdrage van het sportak-
koord wordt gebruikt voor promotie-
materiaal, zaalhuur, inzet trainer en 
spelmateriaal.

Meer info en aanvragen
Doe via het formulier op www.team-
sportservice.nl/kennemerland een 
aanvraag voor uitvoeringsbudget. 
Hier vind je ook meer informatie, 
goedgekeurde aanvragen en de 
voorwaarden. 

Team Sportservice Kennemerland 
verzamelt de aanvragen voor uitvoe-
ringsbudget van het sportakkoord in 
de gemeenten Heemskerk en 
Castricum. Vervolgens worden de 
aanvragen met de lokale klankbord-
groep besproken en teruggekoppeld 
aan de aanvragers.

Sport: maak jij het mogelijk?

Het starten met Pickleball in Castricum is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage 
vanuit het sportakkoord. Foto: Pickleball Castricum

Het is de bedoeling dat een BUCH-
brede benadering voordelen gaat 
bieden op zaken als samenwerking 
tussen verenigingen en onderhoud 
van de sportaccommodaties. Voor de 
ambtenaren in de BUCH ontstaat een 

gelijkluidender manier van werken. 
Bovendien kan deze samenwerking 
volgens de sportraden leiden tot e�-
ciënter gebruik van de accommoda-
ties en �nanciële voordelen op het 
gebied van onderhoud.

Sportnota
Onlangs hebben Peter van Splunter 
(Platform sport Castricum), Marten 
Nijdam (Sportraad Bergen) en Frans 
Endel (Sportraad Heiloo) een geza-
menlijke brief ondertekend. Uitgeest, 
de vierde gemeente in de BUCH, 
heeft geen eigen sportraad. In deze 
gezamenlijke brief roepen de drie 
sportraden de gemeenten Bergen, 
Castricum en Heiloo op om te 
beginnen met een gemeentegrens-
overschrijdende sportnota. Daartoe 
gaf de gemeenteraad van Heiloo al in 
juli 2021 opdracht. In de gemeente 
Castricum is de sportnota opge-
nomen in het coalitieakkoord. 
Ondanks dat er geen sprake is van 
een bestuurlijke samenwerking 
tussen de vier gemeenten in de 
BUCH, achten de sportraden het wel 
mogelijk om deze samenwerking te 
bewerkstelligen op het gebied van 
sport. Als extra punt geven de raden 
nog mee dat de ambtelijke capaciteit 
op het gebied van sport krap is. 
Daarom lijkt het de raden wenselijk 
om in ieder geval op projectbasis de 
formatie uit te breiden. Zo kan men 
komen tot een goed onderbouwd en 
maatschappelijk gedragen beleids-
plan sport.

Regio - Na een aantal bijeenkomsten zijn de sportraden uit Heiloo, 
Bergen en Castricum tot de conclusie gekomen dat er meer overeenkom-
sten dan verschillen zijn in de benadering van het sportbeleid in deze 
gemeenten. Reden genoeg om verder te kijken en te onderzoeken of er 
BUCH-breed gewerkt kan worden aan een zelfde beleid op alle gebieden 
van sport en bewegen.

Sportraden Heiloo, Bergen en 
Castricum slaan handen ineen

Van links naar rechts: Marten Nijdam (Sportraad Bergen), Cees van Splunter 
(Platform Sport Castricum) en Frans Endel (Sportraad Heiloo). Foto: aangeleverd

Castricum - Op dinsdag 7 juni 
kwamen de deelnemers van Fit & 
Vitaal 60+ op bezoek bij Tafeltennis-
vereniging Castricum. 

Fit & Vitaal 60+ is een project van 
Sportservice Kennemerland in 
samenwerking met diverse sportver-
enigingen. Na een �theidstest die 
vorige week was afgenomen, was 
tafeltennis de eerste activiteit om te 
zien of dit een sport is om in de 
toekomst te kunnen uitoefenen. 

In de speelzaal aan de Gobatstraat 
12a stonden een team helpers, 
negen tafels, batjes en tafeltennisbal-
letjes klaar. 
Tafeltennisvereniging Castricum 
(TTVC) gaf eerst een enkel- en 
dubbeldemonstratie, waarna de 
veertien dames en heren, met 
aanwijzingen, zelf aan de slag 
konden gaan. 

Het was een spannend, leuk en slag-
vaardig uur voor de mensen.

Fit & Vitaal 60+ op bezoek bij 
Tafeltennisvereniging Castricum

De deelnemers aan Fit & Vitaal 60 + kregen begeleiding van enkele leden van 
Tafeltennisvereniging Castricum. Foto: aangeleverd

Céline Neefkes speelt door een 
samenloop van omstandigheden bij 
meerdere tennisverenigingen. Op de 
eerste plaats staat ze geregeld op de 
baan van Tennisvereniging Bakkum, 
waar ze zelf woont. Maar Ook bij de 
Alkmaarse tennisvereniging De Hout 
is ze geregeld te vinden. Sinds enige 
tijd speelt ze ook bij een vereniging 
in Leiden. Céline: ,,Het competitie-
team waarin ik speelde, viel uiteen 
door blessures en een zwangerschap. 
Eén van mijn teamgenoten uit het 
EK-team voor clubteams speelde al in 
Leiden en gelukkig kon ik daar ook 

op het laatste moment nog terecht.’’ 
In de periode vóór de coronacrisis 
nam Céline al twee keer deel aan een 
wedstrijd met een EK-clubteam. 
Vorige maand speelde ze op Cyprus 
haar eerste buitenlandse toernooi. 
Vrij snel daarna volgde het EK voor 
senioren in Kroatië, dat van 6 tot en 
met 11 juni plaatsvond. ,,Ik heb 4,5 
uur moeten strijden in 28 graden om 
mijn tweede poulewedstrijd te 
winnen’’, vertelt ze kort na thuis-
komst. Het tennisevenement vond 
plaats op het tennispark van Ivan 
Ljubicic, de coach van toptennisser 

Roger Federer.Bakkum - Groot succes voor Céline Neefkes (1967) in Kroatië. Zaterdag 
won de in Bakkum wonende tennisster samen met Monique de Klerk-van 
Hasselt goud in de dames dubbel 50-plus op het Europees tenniskampi-
oenschap voor senioren. Tevens pakte ze zilver in de dames enkel 
55-plus.

Céline Neefkes in de prijzen 
gevallen bij EK seniorentennis

Céline Neefkes (links) en Monique de 
Klerk-van Hasselt nemen hun gouden 
trofee in ontvangst. Foto: aangeleverd



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

7 86 63 47 36 51 70 27 83 15 66 73 39 58

37 74 20 84 87 29 9 71 25 44 13 17 76 45

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. luchtpijpje bij het zwemmen; 7. land in Azië; 12.
tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 13. ooievaar; 14.
geheel gevuld; 15. oude lengtemaat; 17. lichte herenoverjas;
19. metaal; 21. gewicht (afk.); 22. gymnastiektoestel; 24. door-
gaan en doorzetten; 27. kloosterzuster; 28. hondachtig roof-
dier; 30. voormalig Chinees leider; 31. wilde haver; 32. schild-
knaap; 33. gehoororgaan; 35. boosaardige vrouw; 37.
vleesnat; 38. rooster (traliewerk); 41. waadvogel; 42. beoefe-
naar van een stroming in de schilderkunst; 44. oosters olie-
staatje; 46. horecagelegenheid; 47. klankbekken (bel); 48.
soort bowlen; 49. rivier in Duitsland; 50. mest- of hooivork; 52.
ontstekingskoord; 54. hard gesteente; 56. kapitaalkrachtig; 58.
het journaal; 61. lokspijs; 62. metaalsoort; 64. klein dun staafje;
65. leidinggevend personeel; 67. bezit van een boer; 68.
modern muziekgenre; 70. plaats in Gelderland; 72. centrale
antenne inrichting (afk.); 73. padvinder; 76. plechtige gelofte;
77. klein kind; 78. (aard)pier; 79. lang rond stuk hout; 81. fami-
lielid; 82. plaaggeest; 83. Ned. prinses; 84. lidwoord; 86. Ned.
wijsgeer en filosoof; 87. knijpbril.

Verticaal 1. valkachtige vogel; 2. ondernemingsraad (afk.); 3.
aandrijfwiel; 4. plaats in Oekraïne; 5. nietsnut; 6. Ned. politieke
partij; 7. deel van de week; 8. een ogenblik; 9. kever; 10. land-
code van Nederland; 11. ijzer aantrekkend voorwerp; 16. jon-
gensnaam; 18. masker; 20. duw of por; 21. antiek zeilschip;
23. houten spoel; 25. god van de jeugd; 26. smal en tenger; 27.
rijstgerecht; 29. mannelijk beroep; 32. periode van volwassen
worden; 34. vertragingstoestel; 36. bot in de onderarm; 37.
onderwijzeres; 39. fijne lichte geur; 40. projectiel (wapen); 42.
oorlogstuig (geschut); 43. schrikachtig en bang; 45. deel van
de hals; 46. gevangen verblijf; 51. priem; 53. klein slokje; 54.
weegtoestel; 55. eentonig (suf); 56. kraaiachtige vogel; 57. het
binnenste van iets; 59. verbond (liga); 60. militair; 62. volksver-
maak; 63. soldatentas; 66. deel van een boom; 67. op grote
afstand; 69. hoofddeksel; 71. rivier in Utrecht; 73. gietmal; 74.
nobel; 75. scheepsstuur; 78. bijenproduct; 80. spie of wig; 82.
Salvation Army (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).

Belinda’s Bloemen

www.belindasbloemen.nl

de fleur van Geesterduin

Winkelcentrum Geesterduin Castricum

Puzzel mee en maak kans op Mooi boeket van Pioenrozen bij Belinda’s Bloemen! 
Mail de oplossing voor maandag 20 juni naar puzzel@castricummer.nl

Belinda’s Bloemen

www.belindasbloemen.nl

de fleur van Geesterduin

Mooi boeket van Pioenrozen
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Castricum - Dit jaar gaat de Tuin van 
Kapitein Rommel weer open voor 
publiek tijdens het Groei & Bloei 
Open Tuinenweekend op zondag 
19 juni van 11.00 tot 16.00 uur. 

Het Open Tuinenweekend geeft 
geïnteresseerden een unieke kans 
om een aantal bijzondere tuinen te 
bekijken. Iedere tuin heeft een uniek 
karakter, of het nu gaat om grote 
tuinen, kleine particuliere tuinen of 
tuinen met beelden en vijvers. In de 
Tuin van Kapitein Rommel vind je 
een variatie aan vaste planten. 
Borders en stinsenbosje, een natuur-
lijk deel, grote vijver, plantenkas en 

een mooie kruidentuin. De waterval 
is nog aangelegd door Kapitein 
Rommel. In de middag is er een 
rondleiding met uitleg over al dit 
moois. Na de rondwandeling kun je 
nog nagenieten onder het genot van 
een kopje ko�e, thee of kruidenthee 
uit eigen tuin. Neem ook gelijk een 
kijkje bij de expositie van Marije 
Samuels in de ontmoetingsruimte. 

Haar meer botanische tekeningen en 
schilderijen geven de natuur weer in 
al zijn schoonheid. 

Meer informatie is op www.tuin-
vankapiteinrommel.nl te vinden.

Tuin van Kaptein 
Rommel open tijdens 
Open Tuinendagen

De ontmoetingsruimte in de Tuin van Kapitein Rommel. Foto: aangeleverd

Castricum - De G-disco op vrijdag 17 
juni krijgt een bijzonder tintje mee. 
Het is de Hollandse Hapjes-avond 
met diverse gratis borrelhapjes aan 
de bar. Natuurlijk draaien de DJ’s 
Mervin en Dylan weer de grootste 
hits. De G-disco is er elke maand 
speciaal voor mensen met een 
beperking. Sinds vorige maand vindt 
deze avond plaats in Discovery 2.0 
ofwel de nieuwe locatie van Welzijn 
Castricum aan de Dorpsstraat 30. De 
entreeprijs bedraagt 4 euro inclusief 
twee consumpties. De disco vindt 
plaats van 20.00 tot 22.00 uur. 
De eerstvolgende G-disco na deze 
editie is op vrijdag 15 juli.

G-disco met 
Hollandse 
hapjes
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Castricum - Zaterdag heeft Marcel Schavemaker, een enthousiaste vader, een prachtige nieuwe muurschildering 
gemaakt op de buitenberging en �etsenstalling van OBS De Kustlijn. Iedereen die nu het schoolplein oploopt, ziet 
direct hoe de school aan zijn naam komt. Foto: Aangeleverd

Muurschildering OBS De Kustlijn

Limmen - The Swingmasters en The 
Think BIG-band geven zondag 19 juni 
een gezamenlijk Vaderdag-concert in 
cultureel centrum Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg 64. Twee bands met 
een ijzersterk repertoire van swing, 
rock, soul en funk. The Swing Masters 
is een moderne swingende bigband 
die het publiek altijd weet te boeien 
met een eigen herkenbare sound en 
heel divers repertoire. De band is 
opgericht in 1980 en staat onder 

muzikale leiding van André Elders. 
The Think BIG-band uit Castricum is 
een voltallige bigband met een rijk 
verleden. De oorsprong van de 
bigband dateert al van de vorige 
eeuw, maar dan onder de naam ‘Triple 
E’ en later The Ray’s Initiative Bigband.  
De twintig muzikanten van The Think 
BIG-band staan onder leiding van 
muzikale duizendpoot René Breet-
veld. Het concert begint om 14.30 uur. 
Entreeprijs: 7,50 euro.

Twee bigbands op Vaderdag

Juf Doortje: ,,Muziek is één van de 
pijlers van kindcentrum Helmgras. 
Dan is het mooi als je daarin je
talenten kunt ontwikkelen. En samen 
muziek maken is ontzettend leuk! 
Leerlingen van groep 4 t/m 8
konden zich aanmelden voor de 
talentenklas door middel van een 
motivatiebrief. In kleine groepjes
gaan we oefenen met verschillende 
blaasinstrumenten en leren kinderen 
trompet spelen. We werken toe naar 
een spetterend optreden op 29 juni 
voor alle ouders.’’ In de talentenklas 
kunnen kinderen van alle niveaus 
meedoen. De beginners starten op 
plastic signaaltrompetten en leren de 
basis. Er zijn ook gevorderde leer-

lingen die al een paar jaar een blaas-
instrument bespelen, zoals trompet, 
bugel, saxofoon of hoorn. Zij zijn in 
hun vrije tijd soms al lid van het jeug-
dorkest of het leerorkest en kunnen 
meer muzikale uitdaging aan. ,,We 
studeren samen muziek in die 
aansluit op het niveau van de 
kinderen. Henk Veldt, hoorndocent 
bij muziekvereniging Emergo en 
Toonbeeld,  verzorgde partituren op 
verschillende niveaus. Zo kunnen alle 
kinderen meedoen en is er een 
passende uitdaging voor iedereen. 
Een orkest van wel dertig enthousi-
aste blazers sluit de talentenklas af, 
tijdens het concert op 29 juni in de 
aula van Helmgras.’’

Trompet leren spelen bij 
kindcentrum Helmgras
Castricum - Op kindcentrum Helmgras staat een brede ontwikkeling van 
kinderen centraal. Teamleden zetten daarbij ook hun eigen talenten in 
om kinderen verder te helpen. Leerkracht Doortje van Schagen is 
daarvan een mooi voorbeeld. Zij laat kinderen kennismaken met blaasin-
strumenten tijdens de talentenklas ‘trompet en bugel’.

Juf Doortje oefent met kinderen van de talentenklas voor het concert op 29 juni. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Het Jac. P. Thijsse College 
presenteert het ‘Uit je bol’-festival! 
Deze posters hingen wekenlang door 
de school. Op de schermen werd de 
surprise-act steeds meer uit de 
doeken gedaan en op woensdag 8 
juni was het dan zover. Om 16.30 uur 
openden de hekken van het tot festi-
valterrein omgetoverde schoolplein 
en kon het grote, afsluitende feest 
voor klas 3 tot en met 6 beginnen. Na 
twee jaar corona werd �ink uitgepakt 
met bekende artiesten, foodtrucks, 
virgin cocktails, silent disco, festival 
tattoos, een photobooth en een 

installatie met geluid en special 
e�ects waar een gemiddeld festival 
een voorbeeld aan kan nemen.
Na oud-collega en DJ Iwan de Wit – 
die de eerste drie kwartier voor zijn 
rekening nam – was het tijd voor het 
hoofdprogramma: de internationaal 
bekende DJ-act Kris Kross 
Amsterdam. Jordy Huisman, één van 
de DJ’s, is oud-leerling van het Jac. P. 
Thijsse College. Voor Jordy en zijn 
oud-docenten was het heel leuk om 
even herinneringen op te halen en 
hoewel het alweer even geleden was, 
is draaien op je oude middelbare 

school natuurlijk te gek! Samen met 
zijn broer Sander Huisman en MC 
Yuki maakte hij er een fantastisch 
feest van.

Het was tot het laatste moment 
enorm spannend of het droog zou 
worden, maar op het moment dat 
Kris Kross begon, hield het op met 
regenen en ging het plein helemaal 
los! Daarna nam DJ Cartero het over 
en het laatste uur werd gevuld door 
DJ Mike Elroy. Het was een feest om 
nooit te vergeten en wellicht is er 
een nieuwe traditie geboren.

Het schoolplein van het Jac. P. Thijsse College was voor even een festivalterrein. Foto: Jeroen de Ruijter

Jac. P. Thijsse College gaat los 
tijdens ‘Uit je bol-festival’

Het godinnenbeeld is gemaakt voor 
Bregje Schoorl-Dierdorp, die ervan 
droomt dat iedereen een basisin-
komen zou hebben en er geen 
verschillen meer zouden zijn tussen 
arm en rijk. Om de daad bij de droom 
te voegen deelt Bregje regelmatig 

boodschappen uit die zij gratis in de 
supermarkt heeft weten te bemach-
tigen. Het droombeeld verwijst naar 
de godin Durga, die de rechtvaardig-
heid laat zegevieren. Met haar acht 
armen deelt zij levensmiddelen uit.
De zuil van wasknijpers maakte 
Denise voor Zafer Sadaka, die in 2014 
uit Syrië vluchtte en nu met zijn 
vrouw en drie kinderen in Castricum 
woont. Het kunstwerk is geïnspireerd 
op ‘De Stad van de Duizend Zuilen’, 
een belangrijke bezienswaardigheid 
in Syrië die in de oorlog grotendeels 
is verwoest. Het is de droom van 
Zafer (die als kind graag met wasknij-
pers speelde) om ooit terug te keren 
naar Syrië om het land weer te 
helpen opbouwen.

Vanaf vrijdag 24 juni zullen de kunst-
werken vijf weken lang te zien in het 
Ketelhuis op landgoed Duin en 
Bosch in Bakkum. Ze zijn dan onder-
deel van een totaalkunstwerk met 

fotoportretten van Ste� Reimers en 
een kinetische installatie van Eva 
Lute in samenwerking met het 
Bonhoe�er technasium. Het hele 
project wordt gesubsidieerd door de 
gemeente Castricum. 
Kijk op https://dromendelvendro-
mendragen.cargo.site voor 
openingstijden en verdere 
bijzonderheden.

Castricum - Wat hebben een godinnenbeeld en een zuil van wasknijpers 
met elkaar te maken? Het zijn beiden droomobjecten die beeldend 
kunstenaar Denise Kamp maakte voor twee inwoners van de gemeente 
Castricum voor het kunstproject Dromen Delven Dromen Dragen.

Godin met acht armen en zuil van wasknijpers

Bregje Dierdorp met het 
godinnenbeeld. Foto: aangeleverd

Zafer Sadaka met de wasknijperzuil. 
Foto: aangeleverd

Bakkum - Op zondag 19 juni treedt 
het duo Moëd & Chansons op in 
restaurant De Oude Keuken. Dit duo 
bestaat uit zanger Willem Veldt en 
pianist Johan Willem de Jong. Zoals 
de naam doet vermoeden hebben 
deze muzikanten iets met Frankrijk. 
Het repertoire bestaat uit Franse 
chansons van Brel, Trenet, Bécaud, 
maar niet alleen dat. Ook liedjes van 
Maarten van Roosendaal, Ramses 
Sha�y, Jeroen Zijlstra en meer komen 
voorbij. Willlem heeft de afgelopen 
jaren veel opgetreden en Johan 

Willem heeft onder meer veel erva-
ring met de gerenommeerde thea-
tergroep Septimbre opgedaan. Voor 
een deel van het optreden wordt ook 
ruimte geboden aan een trio, 
bestaande uit muziekschooldo-
centen, onder leiding van Hans de 
Ruiter. Zij bieden een breed reper-
toire van liedjes met gitaarbegelei-
ding. Het begint om 15.00 uur en de 
toegang is gratis. U vindt De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117. 
Kijk op www.deoudekeuken.net voor 
meer informatie.

Duo Moëd & Chansons treedt 
op in De Oude Keuken

Het duo Moëd & Chansons bestaat uit zanger Willem Veldt en pianist Johan Willem 
de Jong. Foto: aangeleverd
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KORT
Lachwandeling 
Castricum - Lachen is gezond, 
wordt er gezegd. Fysiologisch 
gebeurt er veel als je lacht. Op 
vrijdag 17 juni verzorgt humor-
coach Marleen M. Heeman een 
lachwandeling door het duin-
gebied. Tijdens de wandeling 
maken de deelnemers kennis 
met lachoefeningen uit 
verschillende lachstromingen. 
Ook zijn er speelse acties. 
Marleen: ,,Als je je openstelt 
voor het onverwachte en 
buiten je patronen durft te 
gaan, rolt de lach als vanzelf.’’ 
Verzamelen bij het parkeerter-
rein tegenover Geversweg 9. 
Deelnemers moeten een duin-
kaart meebrengen en bepalen 
na a�oop zelf wat ze bijdragen. 
Aanmelden en info: heeman@
humorcoach.nl/06 40718732.

Veteranendag
Castricum/Uitgeest - Op 18 
juni vindt de zeventiende regio-
nale Veteranendag plaats. Vete-
ranen in Castricum en Uitgeest 
zijn die dag welkom bij Fort aan 
de Ham (Busch en Dam 3) in 
Uitgeest. Het programma loopt 
van 16.00 tot 20.00 uur. Veel 
veteranen hebben inmiddels 
een schriftelijke uitnodiging 
ontvangen. Zij kunnen gebruik 
maken van het antwoordfor-
mulier om zich aan te melden. 
Ook veteranen die niet 
persoonlijk uitgenodigd zijn, 
zijn van harte welkom. Bent u in 
het bezit van een veteranenpas 
van het veteraneninstituut en 
zou u de bijeenkomst graag 
willen bijwonen? Meld je dan 
aan via j.o.l.walrave@outlook.
com).

Opbrengst
Heiloo - Het bene�etconcert 
voor Oekraïne op het heiligdom 
Onze Lieve Vrouw ter Nood 
heeft 2314,72 euro opgeleverd. 
De organisatie dankt alle gulle 
gevers, donateurs, bezoekers, 
koorleden, redacties, medewer-
kers en vrijwilligers die dit 
evenement mogelijk hebben 
gemaakt. De opbrengst wordt 
verdeeld over twee organisaties 
die rechtstreeks noodhulp 
verlenen in Oekraïne, Stichting 
Dorcas en het project ‘Stopthe-
warnow’ van de Italiaanse 
comunità Papa Giovanni XXIII.

Zing je mee?
Regio - Lady’s Voice is een 
ambitieuze groep van momen-
teel twaalf vrouwen. De leden 
komen uit de hele regio, van 
Egmond tot Haarlem. Heb je 
altijd al willen zingen bij een 
leuk en enthousiast koor? Dit is 
je kans! Het repertoire is zeer 
gevarieerd, van close harmony 
tot popmuziek. De repetities 
zijn op dinsdagavond in Velsen-
Noord. Meer weten? Kijk op 
www.ladysvoice.nl, stuur een 
bericht naar info@ladysvoice.nl 
of bel/app met Annelies de
Gelder (06 23789611) of Sonja 
Adelaar (06 40961485).

Boerderij Cronenburg is een provinciaal monument en met de erfbeplanting een 
‘beelddrager’ in het weidelandschap ten zuidoosten van Castricum. Foto: Ernst Mooij

Boerderij Cronenburg is opvallend 
gelegen midden in het uitgestrekte 
weiland. Historisch onderzoek heeft 
aangetoond dat deze kapitale boer-
derij is gebouwd rond 1695. Bij de 
bouw is gebruikt gemaakt van 
bakstenen van het verwoeste kasteel 
Cronenburg, dat vlakbij de boerderij 
stond. Door de eeuwen heen is 
Cronenburg vele malen verbouwd. 
De centrale houten draagconstructie 
en delen van de muren stammen 
echter nog uit de 17de eeuw en zijn 
nooit vervangen. Cronenburg is een 
provinciaal monument.

Door langdurige leegstand verkeert 
het gebouw al een aantal jaren in 
slechte staat. Er zitten gaten in het 
rieten dak en draagmuren zijn ontzet. 
Als dit voortduurt dreigt het gebouw 
onherstelbare schade op te lopen. 
Maar er gloort hoop. De eigenaren 
van Cronenburg hebben een gede-
tailleerd plan voor hergebruik 
ontwikkeld, dat door de experts van 
MOOI Noord-Holland wordt onder-
steund. Het plan houdt in dat 
binnenin de boerderij drie ruime 

woonappartementen worden gerea-
liseerd. Daarbij blijven alle karakteris-
tieke historische bouwelementen 
van de stolp intact, zoals vereist is 
voor een gebouw met de status van 
monument.

Dit nieuwe plan is het startpunt van 
een lange ambtelijke weg. Zo moet 
het worden goedgekeurd door 
provincie en gemeente. En omdat 
het gebruik van het pand verandert 
van bedrijfspand (boerderij) in 
woningen, moet het bestemmings-
plan worden aangepast: een inge-
wikkelde procedure. Dit gaat 
minstens een jaar duren. Pas als dit 
achter de rug is, kan de verbouwing 
beginnen en is de oude stolp gered. 

De Stichting Alkmaardermeeromge-
ving is één van de organisaties die 
zich zorgen maken over het verval 
van Cronenburg. Zij roept gemeente 
en provincie op om te helpen het 
verdere verval van Cronenburg te 
stoppen en een mee te werken aan 
de nieuwe bestemming voor dit 
provinciaal monument.

Woningplan moet 325 jaar oude 
stolpboerderij redden
Castricum - De stolpboerderij is een icoon van de provincie Noord-
Holland. Zo’n vijfhonderd jaar geleden ontstond dit type boerderij in 
deze provincie. Adviesorganisatie MOOI Noord-Holland heeft in opdracht 
van de provincie een inventarisatie gemaakt van alle nog aanwezige 
stolpen in Noord-Holland. Zij vonden 4846 stolpboerderijen, waarvan 
767 een wettelijk beschermd monument zijn. Eén ervan is Cronenburg 
aan de Heemstederweg. Herontwikkeling tot woningen moet de in verval 
geraakte stolpboerderij redden van de ondergang.

,,Nu ik met pensioen ga, zal ik het 
meest de kinderen missen. Het is 
geweldig om te zien hoe kinderen in 
de wereld staan; de verbazing, de 
vragen die ze hebben, hoe ze over 
dingen nadenken’’, aldus de uittre-
dende directeur. Het afscheid kan 
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij-
gaan. Juf Emé wordt door alle 
kinderen in het zonnetje gezet. Hoe, 
dat blijft nog even een verrassing. 
Ook is er een feestelijk programma 
voor de kinderen. Zo volgen ze een 
natuurworkshop op de pas aange-
legde natuurspeelplaats. De kleuters 
gaan aan de slag met het maken van 
huisjes voor mollen, eekhoorns en 
andere dieren. De middenbouwers 
maken ‘droomtuintjes’ en de 
kinderen van de bovenbouw gaan 
proberen de overkant van de kroko-
dillenvijver te bereiken. En juf Emé 
zorgt voor een heerlijke koude 
traktatie…

Receptie
’s Middags is er gelegenheid om juf 
Emé de hand te schudden. Van 16.30 
tot 18.30 uur is iedereen welkom op 
school om onder het genot van een 
klein hapje en een drankje met juf 
Emé mooie herinneringen op te 
halen. 
Ook is dit een mooie gelegenheid 
om het gebouw aan de Sokkerwei 4 
– waar de school sinds een kleine 
twee jaar gehuisvest is – eens van 
binnen te bekijken. 

Het team van de school wil juf Emé 
hartelijk danken voor haar tomeloze 
inzet in al die jaren en voor alles wat 
ze voor de kinderen en de school 
heeft betekend. Zoals ze zelf vaak 
zegt: ,,Ik krijg zoveel energie van het 
samen dingen doen, dat iedereen 
zijn of haar talent kan inzetten en dat 
we samen veel voor elkaar krijgen. 
Met kinderen, collega’s en ouders.’’

Afscheid directeur Emé 
Jonkman van Montessorischool
Castricum - Op 6 juli neemt Emé Jonkman, directeur van Montessori-
school Castricum, afscheid. Al 32 jaar is zij aan deze school verbonden, 
waarvan de laatste 8 jaar als directeur. In die functie heeft Emé zich de 
laatste jaren hard gemaakt voor een natuurspeelplaats, die nu voor een 
groot deel gerealiseerd is.

Juf Emé Jonkman zwaait na 32 jaar Montessorischool af. Foto: aangeleverd

GroenLinks organiseert politiek 
café over coalitieakkoord

GroenLinks is vol enthousiasme in 
een coalitie met Lokaal Vitaal, VVD en 
CDA gestapt. Het nieuwe akkoord 
bevat volgens de partij enkele funda-
mentele koerswijzigingen. Gerard 
Brinkman, fractievoorzitter van 
GroenLinks: ,,We hebben grote ambi-
ties en idealen en we denken dat we 
die waar kunnen maken. Het nieuwe 
coalitieakkoord maakt onze 

gemeente menselijker, eerlijker en 
duurzamer. GroenLinks zoekt daarbij 
nadrukkelijk de samenwerking, 
binnen de raad én daarbuiten. 
Daarom organiseren we op woens-
dagavond 22 juni een politiek café.’’ 
Tijdens deze avond zal de partij het 
coalitieakkoord toelichten, vragen 
daarover beantwoorden en in 
gesprek gaan over de ingezette weg.

Castricum - Op woensdag 22 juni organiseert GroenLinks Castricum een 
politiek café over het nieuwe coalitieakkoord. Met inwoners en organisa-
ties wil de partij in gesprek gaan over de nieuwe koers van het college. 
De bijeenkomst vindt plaats in de Kenter-zaal in Geesterhage en start om 
20.00 uur (inloop 19.30 uur). Iedereen is welkom.

Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag deed zich op de Dorps-
straat ter hoogte van een restaurant 
een vechtpartij voor. De politie werd 
door de horecabeveiliging rond 
03.00 uur ingeseind dat het mis ging. 
Politieagenten tro�en ter plaatse 
meerdere slachto�ers met letsel aan. 
Volgens getuigen zou een groep van 
vijf jongens uit Uitgeest zijn wegge-

rend. Door de agenten konden twee 
leden van deze groep achterhaald en 
aangehouden worden. Het bleek te 
gaan om een 17-jarige jongen uit 
Velsen-Noord en een 15-jarige 
jongen uit Uitgeest. De twee zijn 
aangehouden inzake openlijke 
geweldpleging. Eén slachto�er heeft 
aangifte gedaan, nader onderzoek 
volgt.

Gewonden bij nachtelijke 
vechtpartij in de Dorpsstraat

Regio - De inschrijving voor 
Burendag 2022 is gestart. Iedereen 
die zijn buren beter wil leren kennen 
kan vanaf nu op Burendag.nl een 
activiteit aanmelden. Organisatoren 
Oranje Fonds en Douwe Egberts zien 
dat er veel behoefte is aan verbin-
ding tussen buurtgenoten na twee 
jaar van afstand houden. Met de 
zeventiende editie van Burendag 
willen ze die verbinding weer op 

duizenden plekken in het land 
faciliteren. 
Buren kunnen via Burendag.nl een 
aanvraag bij het Oranje Fonds 
indienen voor een �nanciële bijdrage 
van maximaal 350 euro voor hun 
Burendagactiviteiten en een Buren-
dagpakket. Om hiervoor in aanmer-
king te komen moet de activiteit aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze zijn op Burendag.nl te vinden.

Inschrijving voor Burendag gestart








