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Laatste kans voor
zonnepanelenactie

Ludieke heropening
Fochteloo

Castricummers
relatief duur uit voor
gehandicaptenparkeerkaart

REGIO MEDIA GROEP

BIEFSTUKSPIES

4E GRATIS

SOEP VAN DE WEEK:

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

ASPERGESOEP
€ 3,99

VLEESWARENTRIO
KALFSROLLADE
GEBRADEN KIPGEHAKT
CORNEDBEEF € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK VOOR 2 PERS.

BIETENSTAMPPOT +
2 GEHAKTBALLEN
SAMEN € 6,99

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

Fikse regenbuien zorgen
voor overlast én waterpret

Rijbewijs gekocht
Akersloot - Vorige week maandag
heeft de politie op de Geesterweg een
automobilist aan de kant gezet om zijn
rijbewijs te controleren. De man, een
45-jarige Bulgaar, woonachtig in
Hilversum, gaf hierbij aan niet over een
Nederlands rijbewijs te beschikken. Hij
overhandigde de agenten een Belgisch
rijbewijs, maar dat bleek vals te zijn.
Daarop is de man aangehouden inzake
identiteitsfraude. Tijdens het verhoor
verklaarde hij dat zijn Bulgaarse rijbewijs ongeldig was verklaard en dat hij
via Google een Belgisch rijbewijs had
gekocht voor achthonderd euro.

Castricum - Diverse straten kwamen vrijdagavond blank te staan nadat een korte, maar zeer hevige regenbui over het
dorp trok. De brandweer is tot drie uur ’s nachts bezig geweest om overtollig water weg te pompen. Na regen kwam
zonneschijn. Kinderen uit het hele dorp gingen de straat op om van dit unieke moment te genieten. Amélie (4) nam
een duik op de Dag Hammarskjöldlaan. Meer foto’s van de regenbui elders in deze krant. (Mardou van Kuilenburg)

PETIT CREMEUX
6 STUKS

-FRAMBOOS
-PASSIE
-BOSVRUCHTEN

Ludieke actie voor Castricumse
veteranen alom gewaardeerd
Castricum - De oudste veteraan, Ada Peters-Noussen (96), ontvangt als eerste de blauwe hap uit handen van burgemeester Toon Mans. Door corona kon de plaatselijke veteranendag ook dit keer geen doorgang vinden, althans niet in
een aangeklede versie met aan het eind van de dag de bekende ‘blauwe hap’. Het veteranencomité besloot daarom tot
een ludieke actie en bracht de blauwe hap bij de veteranen thuis. Deze geste werd zeer gewaardeerd. Zie ook ‘Blauwe
hap deze keer thuis bezorgd’. Foto: Henk de Reus
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KERKDIENSTEN
VERSCHIJNT WOENSDAG

DONDERDAG 24 JUNI

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

ZATERDAG 26 JUNI

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastoor Kaleab met
voorzang van leden van Cantare.

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl

ZONDAG 27 JUNI

Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk. 10.00 uur, ds. Roel
Knijff en pastor Eveline Masetti.
Kinderdienst. Aanmelden via
email: kerkenraad@pkcastricum.
nl tot vrijdag 15 uur; telefonisch,
654428, op vrijdag tussen 13 en
15 uur. Te beluisteren op Radio
Castricum en te volgen via een
livestream; link op www.pkcastricum.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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 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

Onder toeziend oog van Otto Korstenbroek graaft Falgun Binnendijk de capsule in. Foto: Hans Boot

Ludieke heropening Fochteloo
Castricum - In het voormalige PWN-kantoor op de hoek van de Van
Oldenbarneveldweg en de Zeeweg realiseerde De ZorgSpecialist uit
Santpoort-Noord in een jaar tijd elf appartementen voor kwetsbare
ouderen. De wethouder Gezondheidszorg en Seniorenbeleid opende het
gebouw op een bijzondere wijze.

geslaagd was om wonen op een van
de mooiste plekken van NoordHolland waar te maken en dat
Castricum trots op deze instelling
mag zijn’.

Door Hans Boot

Omdat DeZorgSpecialist voor het
honderd jaar oude monument iets
anders wilde dat een standaardopening, mocht de wethouder een tijdcapsule ingraven. Korstenbroek: ,,Alle
bewoners hebben daar een brief in
gedaan, waarin ieder zich voorstelt
aan de hand van een persoonlijk
verhaal met foto. Esther en ik hebben
er een persoonlijke woonwens
bijgedaan.”

Nadat de monumentencommissie
vorig jaar het licht op groen zette,
werd door de plaatselijke aannemer
A.C. Borst Bouw keihard gewerkt om
de kleinschalige woonvorm, voor
mensen met (beginnende) dementie
of andere ouderen die enige zorg
nodig hebben, in mei van dit jaar op
te leveren.
Otto Korstenbroek, die met zijn
partner Esther Vink mede-eigenaar is
van De ZorgSpecialist, stond daar
nog even bij stil voordat hij
wethouder Binnendijk uitnodigde
om de openingshandeling te
verrichten.

Korstenbroek bedankte de belangrijkste personen die bij de realisatie
waren betrokken, waaronder René
van der Maten van MBA-architecten,
Anton Bijman van de aannemer en
interieurstyliste Simone Koudijs.
Tijdcapsule
Vervolgens kreeg Falgun Binnendijk
het woord, die zijn huiswerk goed
had gedaan. De wethouder wist te
vertellen hoe de monumentale villa,
die in 1909 werd gebouwd voor de
eerste geneesheer-directeur van het
provinciaal ziekenhuis Duin en
Bosch, aan de naam ‘Focheloo’ kwam.
Binnendijk benadrukte ‘dat de
opdrachtgever er zeer goed in

De wethouder trok zijn jasje er voor
uit en zei na het volbrengen van zijn
taak: ,,Stel dat deze capsule over
honderd jaar wordt opgegraven, wat
zullen de mensen dan vertellen over
vrijdag 18 juni 2021?”

GroenLinks verwelkomt leden
Castricum - Lieten de landelijke verkiezingsuitslagen een ruk naar rechts
zien, lokaal mag GroenLinks zich verheugen in een groeiend aantal
leden. In Uitgeest is net een nieuwe afdeling van de partij van start
gegaan. Heiloo volgt op de voet en de al gevestigde afdeling in de
gemeente Castricum verwelkomde onlangs het 120ste lid.

GroenLinks Castricum-voorzitter Sven Drillenburg Lelijveld verwelkomt het nieuwe
lid Katie Crouwel. Foto: Milou Visser

Voorzitter Sven Drillenburg Lelijveld
is opgetogen met de groei, maar het
verrast hem niet: ,,In deze moeilijke
tijden maken veel burgers zich
zorgen over groene thema’s als
klimaat, bomen en biodiversiteit,

maar ook over dingen als sociale
woningbouw en zorg. Deze tijd
vraagt om linkse en groene
antwoorden op heel grote vraagstukken.” Niet alleen GroenLinks ziet
een groei. Ook andere groene organi-

saties in de gemeente als CALorie,
Transition Castricum en Bijzzzaken
zien steeds meer betrokken burgers
aansluiten en actief worden, vaak
voor meer organisaties tegelijk.
Zo ook Katie Crouwel. Katie is een jaar
geleden met haar gezin in Castricum
komen wonen en is in mum van tijd
actief geworden in allerlei groene en
duurzame initiatieven. ,,Als iedereen
een kleine groene stap maakt, maken
we samen een heel grote”, vertelt ze
enthousiast. ,,Bijvoorbeeld een lekker
praktisch stapje zoals Zero Waste,
waarbij winkeliers met een sticker
aangeven dat je gerust je eigen
broodzak of ijsbeker kunt meenemen.
Daarmee kunnen we samen een
flinke berg plastic voorkomen.” Katie
maakte ook wat grotere stappen. Zo
is ze toegetreden tot het bestuur van
de plaatselijke afdeling van het Instituut voor Natuureducatie en heeft ze
met vrienden een ecologische moestuin overgenomen waar ze binnenkort haar eerste oogst aan aardbeien,
peultjes en tomaten hoopt te
plukken. Lid worden van GroenLinks
was voor Katie een logische stap:
,,Ook via de politiek Castricum wat
groener en socialer maken.”

R.K. St. Pancratiuskerk
9:15 uur, vicaris Gerard Bruggink
met voorzang van Annie Assendelft en Ria Peters. Livestream te
volgen via Katholieke Kerk regio
0251 - YouTube
Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Laurens Lagerwerf.
Ook te volgen met https://www.
egcastricum.nl/go/livestream/
Protestantse Gemeente
Limmen
Aanvang 10.00 uur. Ds B.
Hengeveld.
H. Corneliuskerk Limmen
Zondag 27 juni 10.00 uur:
Woord- en Communieviering
met gemengde zanggroep.
Voorganger: Pastor J. Olling. Er
zijn 67 kerkgangers welkom
tijdens de viering, na reservering. U kunt uw reservering
doorgeven via pastor@corneliuskerk-limmen.nl
DINSDAG 29 JUNI

R.K. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

HUISARTSEN
AVOND-, NACHT- EN
WEEKENDDIENST

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

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

Gemeentenieuws
woensdag 23 juni 2021

Laatste kans voor zonnepanelenactie
De huidige inkoopactie voor
zonnepanelen in Castricum loopt tot
en met 30 juni. Meld u zich deze week
nog aan! “Alleen samen kunnen we
een duurzame toekomst voor elkaar
krijgen,” aldus wethouder Falgun
Binnendijk.

Meld u aan vóór 1 juli, en kijk voor meer
informatie op www.duurzaambouwloket.
nl/actiecastricum. Op de website
van Duurzaam Bouwloket is ook de
mogelijkheid om het webinar terug
te kijken over zonnepanelen en de
inkoopactie.

Een collectief van vakkundige, regionale
installateurs biedt huiseigenaren de
mogelijkheid om zonnepanelen te laten
installeren tegen een zeer gunstige prijs.
De gemeente Castricum houdt deze actie
in samenwerking het Duurzaam Bouwloket
en CALorie Energie. De huisbezoeken
van de actie worden door de installateurs
uitgevoerd volgens de richtlijnen van de
RIVM.

Waarom meedoen met deze actie?
Omdat het om een collectieve
inkoopactie gaat, kunnen de installateurs
een zeer gunstige prijs bieden. Als u
gebruik maakt van dit aanbod, hebben
particulieren tevens het voordeel dat de
btw kan worden teruggevraagd bij de
Belastingdienst. Binnen deze actie kan dit
voor deelnemers gratis worden verzorgd
door een administratiekantoor. En wist u
dat binnen deze actie, woningeigenaren

Paspoort nodig?
Vraag op tijd aan
We gaan weer op reis! En dan neemt
u natuurlijk een paspoort of id-kaart
mee. Heeft u een nieuwe nodig? Vraag
deze dan op tijd aan. Maar niet te
vroeg.

gemiddeld zeker 640 euro per jaar aan
energie besparen?
Vragen?
Heeft u vragen over deze inkoopactie,
zonne-energie of andere duurzame
maatregelen? Neem dan contact op
met Duurzaam Bouwloket, via info@
duurzaambouwloket.nl of 072 743 39 56.

De Zomerboost: ga voor een sportieve zomer!
Aankomende zomer bieden meerdere
lokale sportclubs activiteiten aan voor
leden én niet leden van jong tot oud.
Senioren kunnen onder andere meedoen
aan tennis, een buitenprogramma en
walking handbal. Jongeren kunnen

Het is nu erg druk bij de balies. Daarom
zetten we alle mensen in die het werk
kunnen doen. En we zijn extra uren open.
We zoeken naar meer oplossingen, maar
we hebben niet snel extra mensen erbij.
Daarbij mogen er vanwege corona nog
niet te veel mensen tegelijk binnen zijn.
Gaat u later op vakantie? Maak dan wel
alvast een afspraak, maar niet meteen
voor nu. Spreek af twee weken voordat u
het paspoort of id nodig hebt. Dan heeft
u op tijd uw reisdocument en kunnen we
zoveel mogelijk andere mensen op tijd
helpen.

deelnemen aan beach-handbal,
paardrijden, dansen en nog véél meer.
Niemand hoeft zich deze zomer te
vervelen! Ben jij benieuwd wat er voor jou
te doen is? Neem snel een kijkje op
www.noordhollandactief.nl

Maag Lever Darm
Stichting van 20
t/m 26 juni 2021

Voorlopige agenda raadsinformatieavond /
commissies Donderdag 1 juli 2021

Agenda Raadsplein 24 juni 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie

Agenda Raadsinformatieavond / commissie

Tijd

Onderwerp

Tijd

Onderwerp

19.30 – 20.45

Diverse ruimtelijke plannen:

19.00 – 19.30
19:30 - 20:45
19:30 - 20:45

Commissie motie tarief gehandicaptenparkeerkaart
Auditcommissie
Presentatie stand van zaken integraal verkeersplan (IVP) Castricum

21:00 - 22:30

Commissie voortgang uitvoering motie inzake toekomstige
bestemming Maranathakerk

21:30: 22:30

Presentatie deﬁnitief ontwerp Groenbeleidsplan 2021 - 2031

• Verklaring van Geen Bedenkingen bouw drie seniorenwoningen Jasmijnlint 21, 23 en 25 Limmen
• Verklaring van Geen Bedenkingen Schouw 1 Akersloot
• Bestemmingsplan Schoutenbos 60a Castricum
20.45 – 21.15

Commissie Algemene Zaken

21.30 – 23.00

1A Besluitenlijsten raadsvergaderingen 10 juni 2021 en 17 juni
2021
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad
Raadsvergadering
1
2
3
A
B
4
A
B
C
D
E
5

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda
Debat Raad
Actuele politieke onderwerpen
Gelegenheid tot bespreking van gewijzigde moties bij de
Kadernota 2022
Besluitvorming
Kadernota 2022 inclusief moties en amendementen
Beheersmaatregelen sociaal domein inclusief moties en
amendementen
Verklaring van Geen Bedenkingen bouw drie seniorenwoningen Jasmijnlint 21, 23 en 25 Limmen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
Verklaring van Geen Bedenkingen Schouw 1 Akersloot
(onder voorbehoud van commissiebehandeling)
Bestemmingsplan Schoutenbos 60a Castricum (onder
voorbehoud van commissiebehandeling)
Sluiting

1

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op 24 juni
vergadert de raad fysiek in de raadzaal.
Vanwege de Corona-maatregelen is er
zeer beperkt ruimte voor publiek. Wel
kunt u de vergadering live volgen via
Zoom en Omroep Castricum. Indien u
de vergadering vanaf de publieke tribune
wilt volgen vragen we u om u aan te
melden via de griﬃe. Op 1 juli vergadert
de raad volledig virtueel. Meer informatie kunt u vinden op www.castricum.nl/
virtueelvergaderen. De vergaderstukken
kunt u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor
17.00 uur op de dag van de vergadering
aan bij de griﬃe. Bij commissies die zijn
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. Het eerstvolgende
raadsspreekuur is op maandag 28 juni.
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen
een probleem aan of wilt u een idee
voorleggen, meld u dan voor donderdag
24 juni 12.00 uur aan via de griﬃe.
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griﬃe
terecht. Dat kan per mail via raadsgrifﬁe@castricum.nl, of telefonisch via 088
909 7014, 088 909 7094 of 088 909
7390.

Gemeentenieuws
woensdag 23
9 juni
juni2021
2021

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Aangevraagd
Goudsbergen 4 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 16 juni
2021 (WABO2101294)
Heereweg 8 in Castricum, het wijzigen van de gevels en de kap, datum ontvangst
17 juni 2021 (WABO2101295)
Kapelweg 23 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 15 juni 2021
(WABO2101284)
Koekoeksbloem 10 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 13 juni
2021 (WABO2101269)
Oude Parklaan 243 (nabij) in Castricum, het bouwen van 24 appartementen en een
algemene ontmoetingsruimte, datum ontvangst 9 juni 2021 (WABO2101242)
Puikman 1 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van 47 woonunits en technische unit,
datum ontvangst 11 juni 2021 (WABO2101258)
Puikman 2 in Castricum, het vergroten van de kantine, datum ontvangst 12 juni 2021
(WABO2101265)
Raadhuisweg 3 in Akersloot, het vervangen van reclame, datum ontvangst 11 juni
2021 (WABO2101260)
Raadhuisweg 3 in Akersloot, het plaatsen van een gaskoeler, datum ontvangst 11 juni
2021 (WABO2101262)
Visweg (kavel 1) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 17 juni
2021 (WABO2101296)
Zoutmanlaan 26 in Castricum, het plaatsen van een pergola, datum ontvangst 10 juni
2021 (WABO2101256)
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.

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
Verleend
Wagnerlaan 23 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 mei
2021 (WABO2101168)
Zeeweg 8 in Castricum, het plaatsen van portalen, verzenddatum 30 april 2021
(WABO2100536)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
Bakkummerstraat 64 in Castricum, het plaatsen van een schutting, datum ontvangst
20 april 2021 (WABO2100869)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ludieke veteranenactie met speciale hap
Zo’n 60 speciale ‘blauwe happen’,
geserveerd vanuit een historische
legerjeep. Met die actie gaf het
Veteranencomite Castricum dit jaar op
zaterdagmiddag 19 juni aandacht aan
Veteranendag. De veteranen kregen

de maaltijd, die werd verzorgd door
restaurant Sinar Djaya, koud geleverd
en konden het eten in de magnetron
opwarmen. Burgemeester Toon Mans
reikte de eerste maaltijd uit aan de oudste
veteraan.

Rectificatie:
In de publicatie van 12 mei 2021 is onderstaande ontvangen aanvraag gepubliceerd:
Aangevraagd
Kapelweg 22 in Limmen, dit moet zijn Kapelweg 41 (kavel 22) in Limmen,
het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 5 mei 2021 (WABO2100986)
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.
Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 3 juni
2021(WABO2101040)
Louise de Colignystraat 25 in Castricum, het vergroten van de woning,
verzenddatum 1 juni 2021(WABO2100850)
Mient 95 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 2 juni
2021(WABO2100823)
Poelven 21 in Castricum, het bouwen van een schuur, verzenddatum 20 mei
2021(WABO2100883)
Prinses Margrietstraat 17 in Castricum, het plaatsen van een overkapping,
verzenddatum 18 mei 2021(WABO2100768)
Zoutmanlaan 26 in Castricum, het plaatsen van een pergola, verzenddatum 16 juni
2021(WABO2101256)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Bogerdlaan 26 in Limmen, het verplaatsen van het raamkozijn in de badkamer,
verzenddatum 31 mei 2021(WABO2100967)
Torenstraat 56a in Castricum, het veranderen van een winkelpand, verzenddatum
21 mei 2021(WABO2100757)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verleend
Dr. Leenaersstraat 8 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst
4 mei 2021 (WABO2100980)
Dusseldorperweg 1 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
7 mei 2021 (WABO2101009)
Julianaweg 24 in Akersloot, wijzigen van de gevelbekleding en het omzetten van de
industriefunctie naar een woonfunctie, datum ontvangst 21 april 2021 (WABO2100878)
Lage Weide 2 in Limmen, het plaatsen van een wandsparing, datum ontvangst 25 mei
2021 (WABO2101130)
Schoolweg 4 in Limmen, het wijzigen van de uitweg, datum ontvangst 21 mei 2021
(WABO2101109)

Publicatie anterieure overeenkomst
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maakt ter
voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend
dat zij op 15 juni 2021 een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24, lid 1, Wro
heeft gesloten voor de locatie achter Visweg 16 t/m 30 te Limmen, kadastraal bekend:
- Limmen, sectie C, nummers 3061, 3552 en 4081.
De anterieure overeenkomst is gesloten met één van de eigenaren van bovengenoemde percelen. Men is voornemens om ter plaatse zes sociale koop appartementen, zes rijwoningen, vier twee onder één kap woningen, drie vrijstaande woningen,
één bedrijfskas, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en openbare ruimte ( hierna:
het Project) te realiseren. De realisatie van het Project past niet binnen de ter plaatse
vigerende bestemmingen van “Gemengd – Uit te werken 1” en “Detailhandel” zoals
is vastgelegd in het bestemmingsplan Limmen- Zandzoom, vastgesteld door de
gemeenteraad op 3 februari 2011. De realisatie van het Project zal planologisch
mogelijk worden gemaakt door een nieuw bestemmingsplan.
Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan
haar verplichting om de kosten voor de planologische medewerking te verhalen in de
zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde herontwikkeling van de locatie mogelijk te
maken is de gemeente bereid planologische medewerking te verlenen.
Data, locatie inzage en informatie
Met ingang van 24 juni 2021 is een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken digitaal beschikbaar. Indien u de zakelijke beschrijving wilt inzien dan kunt u uw mailadres doorgeven aan Arlette Moerbeek
via het email adres: arlettemoerbeek@debuch.nl. U ontvangt de zakelijke beschrijving
dan per mail in pdf formaat.
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Laatste kans voor
zonnepanelenactie
Castricum - Al zeker vijfhonderd inwoners maakten gebruik van de
collectieve inkoopactie voor zonnepanelen. De huidige actie loopt tot
het einde van deze maand, dus wie er nog gebruik van wil maken, moet
snel zijn. ,,Alleen samen kunnen we een duurzame toekomst voor elkaar
krijgen”, aldus wethouder Falgun Binnendijk.

Programma 24 juni t/m 30 juni
donderdag 19.45 uur
vrijdag 20.15 uur
zondag 15.15 uur
woensdag 19.45 uur

Blackbird
zaterdag 20.15 uur
maandag & dinsdag 20.15 uur

Promising Young Woman
zondag 20.15 uur
maandag 19.45 uur

De Oost
donderdag 20.15 uur
zondag & dinsdag 19.45 uur

Nomadland
vrijdag & zaterdag 19.45 uur
woensdag 20.15 uur

De Slag om de Schelde
zondag 16.00 uur

Pieter Konijn op de vlucht
zondag 14.15 uur

Buurman & Buurman:
Bakken en Grillen
Lees aandachtig het protocol op de site
voordat u naar de bioscoop komt!

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

Blackbird
Lily (Susan Sarandon) is terminaal
ziek. Na haar opties te hebben overwogen, besluit ze haar leven te willen
beëindigen. Ze vraagt haar familie
om nog eenmaal bijeen te komen
voor haar afscheid.
Maar al snel komt een onopgelost
conflict tussen haar dochters,

Jennifer (Kate Winslet) en Anna (Mia
Wasikowska) bovendrijven. Deze film
is een remake van de Deense film
Silent Heart uit 2014. Regisseur Roger
Michell is bepaald geen onbekende
in het vak, hij regisseerde bijvoorbeeld ook de kaskraker Notting Hill
in 1999.

Een collectief van vakkundige, regionale installateurs biedt huiseigenaren
de mogelijkheid om zonnepanelen te
laten installeren tegen een zeer
gunstige prijs. De gemeente
Castricum steunt deze actie in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en CALorie Energie. Deelnemers
gesparen hierdoor op de energierekening en werken zo ook mee aan een
schone en duurzame toekomst. De
huisbezoeken van de actie worden
door de installateurs uitgevoerd
volgens de richtlijnen van het RIVM.
Waarom meedoen met deze actie?
Omdat het om een collectieve

inkoopactie gaat, kunnen de installateurs een zeer gunstige prijs
bieden. Particulieren hebben daarnaast het voordeel dat de btw kan
worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Binnen deze actie kan dit
voor deelnemers gratis worden
verzorgd door een administratiekantoor. Woningeigenaren besparen 640
euro per jaar aan energiekosten.
Neem voor meer informatie contact
op met het Duurzaam Bouwloket
(info@duurzaambouwloket.nl / 072
7433956). Op www.duurzaambouwloket.nl is ook het webinar terug te
kijken over zonnepanelen en de
inkoopactie.

Promising Young Woman
Cassie (Carey Mulligan) had een veelbelovende toekomst, tot een mysterieus incident haar leven omgooide.
Sindsdien is niets in haar leven nog
wat het lijkt en leidt ze een dubbelleven. Overdag is ze een charismatische, veelbelovende jonge vrouw, ’s

nachts struint ze elke nachtclub af
waar ze zich dronken voordoet om
zich te laten oppikken door zogenaamd bezorgde mannen. Tot op
een dag een onverwachte ontmoeting haar de kans geeft om haar
verleden recht te zetten.

Veel senioren zouden het schilderij ‘Meisje met de parel’ zelf ook wel aan de wand
willen hebben hangen. Foto: Milagro Elstak

Topstukken uit musea
‘on tour’ in Castricum
Castricum - Door de coronacrisis hebben veel kwetsbare ouderen minder
activiteiten en bezoek. Daarom brengt de Museum Plus Bus kunst uit
musea naar deze ouderen toe. Een collectie van replica’s van topstukken
uit Nederlandse musea gaat ‘on tour’ langs ruim vijftig verzorgingstehuizen in Nederland. Ook in Castricum zullen ze deze zomer te zien zijn.
Nieuwe aanwinsten van deze bijzondere rondreizende collectie zijn
‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer en ‘Titus aan de lezenaar’ van
Rembrandt van Rijn.

Piet Paree en Frank Edam tijdens de voorstelling voor de leerlingen van basisschool De Kustlijn. Foto: aangeleverd

Voorstelling over schelpenvisserij
voor leerlingen De Kustlijn
Castricum - Basisschool De Kustlijn had vrijdag een geweldige primeur.
Alle groepen kregen bezoek van de bekende verteller Piet Paree. In het
kader van het schoolproject ‘De reis van de schelpen’ kroop hij in de huid
van schelpenvisser Frans Zonneveld uit Castricum.
Paree vertelde het levensverhaal van
Frans. Met ondersteuning van de
leuke liedjes van Frank Edam en de
mooie dia’s gaf hij de leerlingen een
kijkje in het beroep van schelpenvisser. Hoe de reis van de schelpen,

gevist op het strand, via de Schulpvaart naar de kalkovens in Akersloot
verliep. Omdat alle groepen al een
paar weken intensief bezig zijn met
dit schoolproject, was dit een originele manier om nog meer van de

geschiedenis van dit oude Castricumse beroep te leren. Het enthousiasme was dan ook erg groot bij
iedereen.
Zondag 4 juli zal Piet Paree samen
met muzikant Frank Edam aanwezig
zijn bij de ‘Dag van de Schelpen’ om
het interessante verhaal van schelpenvisser Frans Zonneveld aan het
publiek te vertellen.

Hendrikje Crebolder, voorzitter van
de Museum Plus Bus; ,,Deze ouderen
zijn vaak extra eenzaam geworden
door de coronamaatregelen. Daarom
komen we graag naar ze toe om ze
met deze kunst een hart onder de
riem te steken.”
Stichting Museum Plus Bus is een
samenwerkingsproject van veertien
Nederlandse musea. ,,Vóór de
pandemie brachten wij voornamelijk
groepen ouderen naar musea die
daar niet kwamen door hun lichamelijke conditie, geïsoleerde leefomgeving of
financiële situatie. Door de pandemie
hebben we ons concept omgedraaid
en brengen we het museum naar de
ouderen”, aldus Crebolder.
Zomerexpositie op locatie
In de komende zomermaanden zal
de Museum Plus Bus ruim achttien
tehuizen bezoeken. Niet alleen in
Castricum, maar ook in Heerhugowaard, Obdam, Beverwijk, Hoorn,
Zuid-Scharwoude, Heemskerk, Bloe-

mendaal en Haarlem zullen de replica’s van beroemde kunstwerken
worden getoond. Dat zijn er steeds
vier per locatie. Een museumdocent
vertelt de bewoners de bijzondere
verhalen achter de werken. De deelnemers ontvangen ook een magazine met aanvullende informatie over
de getoonde kunst. Museumdocent
Tineke Koldeweij vertelt; ,,We kregen
bij de test al meteen hele goede
reacties op de Rembrandt. Bijzonder
was dat er een dame van 102 jaar
aanwezig was. Ze was nog heel fit en
nieuwsgierig. Ze genoot van de activiteit. Topstukken on Tour was haar
eerste kennismaking met de
museumwereld.”
Kosteloos en veilig bezoek
Een bezoek van de Museum Plus Bus
is gratis en mede mogelijk gemaakt
dankzij de steun van de BankGiro
Loterij. Uiteraard wordt rekening
gehouden met alle veiligheidsmaatregelen en staat de gezondheid van
de bewoners voorop.
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Jac. P. Thijsse College feliciteert geslaagden
Castricum - Op 10 juni zijn een aantal JPT-medewerkers met een
ledschermbus langs de dorpen gegaan om alle geslaagden te feliciteren.
De route eindigde op het schoolplein, waar de leerlingen hun cijferlijst in
ontvangst konden nemen. Op www.jpthijsse.nl is een impressie hiervan
te zien, inclusief het diplomalied. De hieronder genoemde leerlingen
hebben te horen gekregen dat zij binnenkort hun felbegeerde en welverdiende diploma in ontvangst mogen nemen. Zij hebben toestemming
gegeven om hun naam te vermelden.
MAVO

Grote belangstelling voor het verrollen van de tuinderswoning. Foto: Oud-Castricum

‘Het verrolde huis’ staat te koop
Castricum - In 1952 zorgde bouwbedrijf Biesterbos voor een enorme
stunt in ons dorp. De aannemer slaagde erin om een huis aan de Koningin
Wilhelminalaan in zijn geheel te verplaatsen naar de Beatrixstraat. Liefhebbers kunnen er nu een bod op doen.
Door Hans Boot
Na de oorlog kwam ook hier de wederopbouw flink op gang en kreeg
Castricum steeds meer het gezicht van
een forensendorp. Het bouwbedrijf van
Jan Biesterbos realiseert onder andere
in de Oranjebuurt een groot aantal
woningen. Als men daarvoor de
Koningin Wilhelminalaan wil
verlengen, blijkt dat de tuinderswoning van de familie Schut in de weg
staat. Kennelijk wordt er zoveel waarde
gehecht aan deze in 1930 gebouwde
woning, dat Biesterbos de opdracht
krijgt om het huis in zijn geheel te
verplaatsen. Dat gebeurt in september
1952 door het pand op een soort
stalen slee te plaatsen en die met een
lier voor te trekken door de Prinses

Irenestraat naar de hoek van de Prinses
Beatrixstraat en de Dorpstraat. Van
deze bijzondere operatie werd destijds
een film gemaakt die in het bezit is van
Oud-Castricum.
De woning kreeg de naam ‘het verrolde
huis’ en wisselde in de loop der jaren
een aantal keren van eigenaar. Sinds
kort heeft een plaatselijke makelaar het
huis aan de Beatrixstraat 54 in de
verkoop.
De vrijstaande woning met dubbele
garage staat op een kavel van maar
liefst 1658 m2 die naast een woonoppervlak van 141 m2 als woonerf met
voorzieningen mag worden gebruikt.
Waar vind je tegenwoordig nog een
perceel met deze oppervlakte? De
vraagprijs is echter inherent aan het
aanbod en bedraagt € 925.000 k.k.

Akersloot: Noa Dekker, Liv Hoogenboom, Pip Kerssens, Tom Swart, Mels
Verduyn, Roxy Wagner.
Alkmaar: Alain Laporte, Dylara Polat.
Beverwijk: Emre Soysal.
Castricum: Brady Baltus, Sem
Brouwer, Noa Earnshaw, Bonno de
Hoogh, Devin Huisman, Ilkan Ipek,
Keith Königel, Lynn Lute, Martijn
Maat, Lousewies Neefkes, Darani
Said, Puk Schoorl, Mats Weijers,
Rosalie van Willegen, Ben de Wit.
De Woude: Guido Bruin.
Heemskerk: Atalay Berberoglu, Estelle
Portegies, Kika de Snaijer.
Heiloo: Micha Allis, Robin Beerepoot,
Joey Hink, Milan Koppes, Seb Kops,
Luca Leeuwenkamp, Lars Liefting,
Loïs Mair, Jens Moes, Douwe Nagel,
Ralph Oortwijn, Veerle Puit, Zoë van
Rijnsoever, Jonas Thode, Luna van
Twuijver, Daan de Wit.
Krommenie: Mara Korver, Britt Ris, Sil
Westenbrink.
Limmen: Myla Kraakman, Luca
Nijssen, Rosalie van Rees, Antonio
Stoliarov, Moïse Zuurbier.
Uitgeest: Iris Braun, Yana van der
Gragt, Bas Jonker, Milan van Leen,
Nina Oldenburger, Maud van de
Poppe, Sanne Prüst, Jens Scholten,
Sara Tromp, Joep Twaalfhoven, Bram
Verduin, Robin Vlaar, Anouk van
Weert, Rick van Zijp.
Velsen-Zuid: Jonna Wagenaar.
HAVO
Akersloot: Wouter Bot, Lynn van
Diepen, Pieter Hacquebard, Britt
Kerssens, Lieke van der Klugt, Fleur
Verduin.
Alkmaar: Tatum Keijzer.
Amsterdam: Miko Foy.
Assendelft: Emma Kuppens.
Castricum: Mikki van Aalzum, Veena

Bakker, Ayden Baltus, Robbie Baltus,
Feike Bleijinga, Stijn de Boer, Roan
van Brussel, Demi Bult, Floris Colbers,
Edgar Donkersloot, Kris El-Mir, Floris
Elsinga, Frits Fatels, Teuntje Göbel,
Eline Gooren, Juliët Graafland,
Sylvain Grogniet, Irin Huijser, Thomas
de Jong, Mirte Kaandorp, Floris van
Kan, Julia Lodeweegs, Bobbie Mac
Mootry, Lucas Maij, Rhys Maloney,
Flip van Marle, Hugo Meij, Maaike
Pet, Nick Res, Lynn Schutz, Eline
Tijmensen, Thalía Trigo Gómez,
Natasja Tromp, Isis Tuijn, Nuria van
Unen, Jerom Verdú, Juul de Wagt,
Mathilda Way, Dion van Westerop,
Sem Wezel, Jaden Wezel, Tess
Willemse, Melle Windig, Maxim de
Winter, Jonna de Wit, Linda Zentveld.
De Woude: Rens Groot.
Egmond aan den Hoef: Lilian Bakker,
Richard Brouwer, Anouk Lam, Robin
Langedijk, Moa de Waard.
Heemskerk: Bibi Blomme, Zoë Koning,
Pascalle Naaijkens, Bente Oostendorp, Armelle Stuiver.
Heiloo: icha Bakker, Femke Baltus,
Spike Boersen, Wessel van den Broek,
Joost van Dam, Latisha Di Mattia,
Solana Di Mattia, Jonas Giesbertz,
Florien Groot, Tosca Haafkens, Sanne
Haanraads, Lisa den Herder, Brendan
Hoogenbosch, Liou Hu, Xander
Hunnekens, Stijn Jeukens, Maud
Koppes, Jaap Kuit, Annoesjka Latychev, Charlotte Lausberg, Suus
Luijben, Camiel Muijs, Esmée Nebbeling, Lotus Pattinama, Thijs Rohde,
Merel Schilder, Gijs van Slagmaat,
David Slot, Charlotte Sluiter, Suus
Valkering, Max Warmenhoven, Tijn
Welgraven.
Limmen: Ozièl Aguiar Carrillo, Sil
Beemsterboer, Romée Bloedjes, Nikki
Dekker, Myrthe Lammens, Joyce
Maat, Timo Reimert, Alissa Ruinaard,
Mila Stoop, Angelique Winter.

Rotterdam: Lorena Torrecillas.
Uitgeest: Viggo Admiraal, Liv Beentjes, Lars de Boer, Kas van der Eng,
Sjors Maas, David de Meij, Judith
Min, Estelle Nguyen Thanh, Amber
Opdam, Kevin Peeperkoorn, Ruthger
Pos, Vinn Reijersen van Buuren, Sara
Schimmel, Bas Schoel, Leon Schot,
Cleo Schoute, Tessa Schrikker, Mike
Töpfer, Machteld van Velzen, Thomas
Wals, Adrianne Zevenbergen, Mara
Zonneveld, Britt Zonneveld.
Wormer: Cyrah van der Mooren.
Akersloot: Sem van Egmond, Gielijn
Janssen, Wouter Seignette.
Beverwijk: Sam Cornelisse.
Castricum: Sam ten Broek, Wouter
Bruines, Rosa Casanovas, Iris
Corstanje, Jasper van Domburg,
Nienke Donselaar, Robin van
Egmond, Sebastián Emeis Escalante,
Joep Haanen, Dennis de Jong, Patrick
Kools, Romée Kroes, Caine Lammers,
Julot Lusthof, Femke Metselaar, Carolien Oberink, Lucius Ponjee-Dillon,
Finn Rijk, Jesse de Ruijter, Sophie
Sannes, Sofie Slokker, Cas Stuifbergen, Auke Veenbaas.
Egmond aan den Hoef: Teun van der
Kolk.
Egmond-Binnen: Marjolein Zoontjes.
Heemskerk: Rick Aardenburg.
Heerhugowaard: Tarannom Mehri.
Heiloo: Jasmijn Admiraal, Joep
Bakker, Ruben Bruin, Mees ter
Buurkes de Vries, Jade Dirks, Lucas
ten Elzen, Jans Flipse, Puck de Haan,
Nienke Heemskerk, Tijl Henschen,
Stijn Hink, Freeke Hofma, Sarah Kok,
Isa Korver, Xinru Kreijsig, Sascha Laks,
Shevon McGarry, Linde Naber, Esmée
Oppedijk, Jochem Rinkes, Jort
Schoeber, Astrid Schouten, Zeb
Teunissen, Noa van Veen, Joris
Versterre, Nila Witte, Klaudia
Wojczuk.
Limmen: Kim Bloedjes, Emma Bruijns,
Lasse van Druenen, Marcus
Thomasse, Aimée van Tuin.
Uitgeest: Yordi Boesveld, Floor Bredewoud, Matthijs van Heesch, Simon
Hoedjes, Max Nijman, Milan Otten,
Lois Oudejans, Lars Ouwehand, Anne
Ros, Noud Schoorel, Teun Sombroek,
Kayleigh Vermaas, Constantijn Vroon,
Stef Wokke.

Het huidige pand. Foto: Hans Boot

Tip van energiecoach René
Daalmans: zonwering

René Daalmans, energiecoach bij
CALorie. Foto: aangeleverd

Castricum - Een groot deel van het jaar
proberen we de warmte binnen en de
kou buiten te houden. Maar als de
buitentemperaturen oplopen, zou je
dat graag om willen draaien. Aircondi-

tioning is dan een dure en milieuonvriendelijke oplossing. Met goede
zonwering valt ook winst te behalen.
Als je met een uitvalscherm of
markiezen de zon van je gevel afhoudt,
levert dat het meeste op. De zon komt
niet binnen én de stenen van je gevel
warmen minder op. Is dit niet mogelijk,
probeer dan met screens aan de
buitenzijde van de ramen de zonneschijn te temperen. Er zijn tegenwoordig zelfs screens op maat te koop,
die je met zuignappen op het raam aan
kunt brengen. Met zeilogen en tourniquets (bij een zeilmaker te halen) kan
het ook. Kan dit allemaal niet, pas dan
is zonwering aan de binnenzijde te
overwegen: jaloezieën, rolgordijnen of
screens. En natuurlijk: houd ramen en
deuren overdag zoveel mogelijk
gesloten en zet in de avond de ramen
aan de schaduwkant open. Later in de
avond kunnen alle deuren en ramen
tegen elkaar open gezet worden.

Castricumse jeugd de straat
op voor verkeersexamen
Castricum - Wethouder Ron de Haan (links) gaf donderdag op de Brink het startsein voor het fietsverkeersexamen van
de basisschoolkinderen. Mede dankzij de inzet van een aantal ouders, die de achttien controleposten bezetten en de
bewegwijzering ophingen, is alles uitstekend verlopen. De Fietsersbond Castricum rekent erop dat de kinderen nu
goed in staat zijn om veilig over straat te fietsen en roept de andere verkeersdeelnemers op om vooral rekening met
deze jeugdige fietsers te blijven houden. Foto: aangeleverd
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FIETSEND DE ZOMER IN!
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.

Castricummers relatief duur uit
voor gehandicaptenparkeerkaart

Beleef het echte shoppinggevoel bij ZinQ en Blue World! Foto: aangeleverd

Opruiming ZinQ en Blue World
begint vrijdag 25 juni
Castricum - Bij Blue World en ZinQ
mode in winkelcentrum Geesterduin
begint de uitverkoop op vrijdag 25
juni. Vanaf deze dag worden mooie
items aangeboden tegen zeer
scherpe prijzen!
Bij Blue World zijn dat onder meer
artikelen voor de heren van merken
zoals G-Star, PME Legend, Cast Iron,
Scotch & Soda en Jack and Jones.
Voor de dames is er een aanbod van
onder meer Studio Anneloes, Circle

of Trust, Scotch en Soda, Object,
Nukus, Freebird en Catwalk Junkie.
In ZinQ mode en woonaccessoires
vindt u collecties voor de dames van
bijvoorbeeld By Bar, J.C. Sophie,
American Vintage, Co Couture,
Femmes du Sud, Lolly’s Laundry,
Ruby Thuesday, Simple en Nukus.
Profiteer nu van scherpe aanbiedingen! Ook stromen de nieuwe
collecties alweer binnen. Door de
verbouwing van Blue World zal de

winkel opgesplitst worden in twee
afdelingen. Het ene deel zal omgebouwd worden tot outletwinkel. In
het andere deel kunt u de nieuwste
collecties bewonderen en zult u de
gebruikelijke shop ervaring beleven.
Kom dus gezellig naar ZinQ en Blue
World in het onlangs verbouwde
winkelcentrum Geesterduin in
Castricum en beleef weer het shopping gevoel! Shop, Drink en Eet
lokaal!

Castricum - Inwoners van de
gemeente Castricum die recht
hebben op een gehandicaptenparkeerkaart moeten daarvoor behoorlijk diep in de buidel tasten. De
gemeente staat in de top vijf van
duurste gemeenten in NoordHolland voor het aanvragen van zo’n
kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart kost hier 186,70 euro voor de
duur van vijf jaar. Voor dezelfde kaart
hoeven inwoners van Den Helder en
Enkhuizen minder dan drie tientjes
te betalen. Heemstede en Bloemendaal verstrekken de gehandicaptenparkeerkaart zelfs helemaal gratis. Dit
blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd vanuit het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek.
De gehandicaptenparkeerkaart is
bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking, die niet verder
dan honderd meter kunnen lopen
met behulp van krukken of een
ander hulpmiddel. De kaart biedt ze
de mogelijkheid om gratis te
parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit maakt het voor deze
mensen mogelijk om dicht bij de
ingang van voorzieningen te kunnen
komen. Gemeenten bepalen zelf het

tarief dat ze voor het verstrekken van
de gehandicaptenparkeerkaart in
rekening brengen.
De tarieven blijken behoorlijk uiteen
te lopen. Landelijk spant de
gemeente Heerlen de kroon met een
tarief van 471,25 euro. Er zijn ook
zestien gemeenten die helemaal
niets in rekening brengen voor het
verstrekken van de kaart. Met het
tarief van 186,70 euro staat
Castricum op de vierde plaats van
duurste gemeenten in NoordHolland. Ter vergelijking: de gemiddelde prijs in Nederland voor het
aanvragen van de kaart is 105,35
euro. Buurgemeente Heiloo rekent
voor de gehandicaptenparkeerkaart
111,00 euro bij de eerste aanvraag.
Het verlengen na vijf jaar kost daar
slechts 33,00 euro. Heemskerk vraagt
voor de kaart een bedrag van 58,10
euro.
Gemeenteraadslid Roel Beems
(CKenG) heeft inmiddels een motie
opgesteld, waarin hij het college
oproept om het tarief nog dit jaar
aan te passen en tevens met de
andere BUCH-gemeenten af te
stemmen.

WWW.PLUSWIJZER.NL

Hizi Hair
Geesterduin 21,
Castricum
www.hizihair.nl
Boek je afspraak
online op
www.hizihair.nl

tem sinnek kaaM
mucirtsaC riaH iziH

Maak kennis met
Hizi Hair Castricum

% %

Maak kennis met
.
Hizi Hair Castricum
.

Geldig t/m 31 juli 2021 tegen inlevering van deze
advertentie bij Hizi Hair Castricum. Ook i.c.m. met uw
Hizi Hair Card, niet geldig i.c.m. andere acties.

Maak kennis met
Hizi Hair Castricum

Gezellig zes tegen zes voetballen op vrijdagavond bij FC Castricum. Foto: aangeleverd

Kom in beweging op vrijdagavond
Castricum - Voetballen met zes vrienden? Op
zeven vrijdagavonden (9 juli tot en met 20
augustus) kan iedereen vanaf 18 jaar bij FC
Castricum recreatief of prestatief zomeravondvoetbal spelen! Omdat we al te lang niet
hebben kunnen voetballen of omdat je weer
wilt gaan bewegen organiseert men op het
kunstgras deze happening. Er is ruimte voor
maximaal achttien teams van zes spelers in de
strijd om de winst in twee poules. Die winst is
natuurlijk slechts bijzaak. Bij het zomeravondvoetbal draait het om een leuk potje voetballen (zonder verdere verplichtingen) en

Casa Ibiza is een leuke, gezellige
winkel geïnspireerd door het zonnige
Spaanse eiland Ibiza. Met vrolijke,
felle kleuren gecombineerd met
rustige basic elementen. Wanneer
je naar binnen loopt waan je je in
Ibiza met lekkere loungemuziek en
een Ibiza aankleding. Naast kleding
zijn er ook cadeauartikelen en
accessoires te koop.

%

daarna gezellig kletsen op het terras of in de
kantine met je (oude) vrienden en vriendinnen, collega’s, familieleden, teamgenoten.
Dit alles onder het genot van een drankje en
een hapje. Gaat iemand op vakantie, geen
probleem. Een ander mag zijn plaats innemen,
want wisselen mag.
De aanvang is om 19.15 of 20.30 uur.
Aanmelden vóór 1 juli via bestuurslidprojecten@fccastricum.nl of telefonisch via
nummer 06 31041625.

Een winkel waar je blij van wordt. Graag tot ziens bij Casa Ibiza!

Dorpsstraat 39 • Castricum • www.casaibiza-shop.nl • 06-18176525

Zoek de zon op bij Casa Ibiza
Castricum - Inderdaad, mocht de zon een dagje niet schijnen dan kun je hem opzoeken bij
Casa Ibiza in de Dorpsstraat 39 te Castricum, recht tegenover het Bakkerspleintje. Je waant
je zelfs op het zonnige eiland Ibiza als je om je heen kijkt en Simone Handgraaf je als een
lachend zonnetje begroet.
Door Aart Tóth
De sfeer, de luchtjes, de aankleding en zelfs de
kleding doet je aan Ibiza denken. Niet zoals in
de hippie-tijd, maar hedendaags zonder drugs.
Exclusief in Castricum eigenlijk, zo gezellig,
waar je blij van wordt! Je kunt er zelfs lekker
koffiedrinken als echtgenoot als je vrouw lekker
door de winkel struint. Op de achtergrond
heerlijk lounge-muziek, alsof je echt op het
eiland bent. Dan hebben we het nog niet eens
gehad over wat je daar bij Casa Ibiza allemaal
tegenkomt. Het is er eigenlijk altijd mooi weer.
Natuurlijk is er buiten de sfeer nog meer te
halen, met trendy en comfortabele kleding

voor een betaalbare prijs. De typische Ibizajurken, rokken, leuke tops, tunieken, broeken
en meer. Die creaties maak je compleet met
.
leuke accessoires zoals sjaals, armbanden en
een mooie tas. Trouwens, als je daarop valt is er
ook een grote keuze in enkelbandjes.
Dan zijn er nog woonaccessoires als kaarsen,
potjes, vaasjes en grote keuze in cadeauartikelen tot aan tuin- en balkonaankleding. Je kijkt
je ogen uit bij Casa Ibiza, dus kom gezellig
langs van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur. Vooraf even kijken kan via Facebook
of Instagram (casaibiza.shop) of door www.
casaibiza-shop.nl te bezoeken. Tot gauw!
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Simone verwelkomt je en zorgt ook voor de koffie. Foto: Aart Tóth

★

één

da

k

!

GEESTERDUIN

der

GRATIS!

WWW.WINKELCENTRUM-GEESTERDUIN.NL | VOLG ONS OP  

WINKEL VOL MET VROLIJKE ZOMERCOLLECTIE

Dit kun je toch niet op de etalagepop laten hangen? Wat een uitstraling! Foto: Aart Tóth

Dat wordt weer scoren op het
Bakkerspleintje…!
Castricum - Meedenken in de portemonnee? Dat hebben ze inderdaad goed begrepen bij
Label White aan het Bakkerspleintje 78. Dames kunnen zich daar de ogen uitkijken van de
uitgebreide keuzes. Geen saai gedoe, maar lekker fleurig en vrolijk de zomer door met een
leuk geprijsde creatie die ook nog reacties teweegbrengt.
Door Aart Tóth
En omdat het gelukkig nog langer zomer is,
zijn er ook aparte zonnekleppen en zonnehoeden. Nog steeds ook nog in vele zomerse
kleuren luchtige linnen jurkjes in vele soorten,
kleuren en maten. De kans van slagen blijkt erg
groot als je eenmaal binnenloopt bij Label
White of buiten tussen de rekken probeert te

scoren. De juiste maat niet kunnen vinden?
Geen probleem, Marga kijkt even in het magazijn of daar de juiste maat voorradig is om
vervolgens toch te slagen. Gaat het dan toch
niet lukken, geen probleem, gewoon een paar
dagen later terugkomen of informeren via 06
24904414 of de juiste maat is aangekomen. We
zien elkaar terug bij Label White!

Zon gaat op bij Bossinade
met 10% korting

JURKJES - BROEKEN BLOESJES - HOEDJES ZONNEKLEPPEN -TASSEN HORLOGES - ARMBANDJES KETTINGEN - ENKELBANDJES OORBELLEN
Damesmode van maat 36 t/m 48
Bakkerspleintje 78, Castricum (naast de Aldi)

Authentiek Japans eten
in het centrum van Castricum
Castricum - Bij Okawari kunt u op kwaliteit,
knus, authentiek en onbeperkt genieten van
verse sushi en teppanyaki op het terras of
binnen in het restaurant. Een tip van de lokale
gasten: ,,Probeer de specialiteiten een keer uit
die tegen een kleine meerprijs te bestellen zijn,
u zult er geen spijt van krijgen!” Liever thuis
genieten? Okawari heeft ook afhaalmogelijkheden en zelfs dertig procent sushikorting
indien u vóór 17.00 uur telefonisch bestelt!
Okawari is de lokale Japanner in het centrum

van Castricum, nabij het strand en op loopafstand van het station. Parkeren kan gratis in de
straat of gratis bij Parkeergarage Bakkerspleintje. Het restaurant is dinsdag t/m zondag
open voor lunch (13.00 tot 16.00 uur) en diner
(16.30 uur tot 22.00 uur). Via de website www.
okawari.nl kunt u reserveren en vindt u de
prijzen en menukaarten. Telefonisch kunt u
reserveren of uw afhaalbestelling plaatsen via
0251 296299. Itadakimasu, ofwel eet smakelijk
bij Okawari!

Castricum - Dat is weer genieten met steeds meer zomerse temperaturen en volop zonlicht.
Ook de versoepeling van de coronaregels werpen duidelijk hun vruchten af, met het
bespreken van zonnige vakantiebestemmingen of gewoon op het strand van Castricum.
Allemaal heerlijkheden waar we aan toe zijn.

Door Aart Tóth
Toch is enige waakzaamheid op z’n plaats wat
betreft die zonneschijn. Voor de huid zijn er
genoeg beschermingsmiddelen. Maar de ogen
hebben ook wat bescherming nodig tegen overmatige zonnestralen om schade te voorkomen.
Natuurlijk is het niet genoeg er een weggooibrilletje voor te gebruiken, die kunnen het beeld
vertekenen door de mindere kwaliteit glazen. Er
is immers een grote keuze in echt beschermende
zonnebrillen in geweldige zomerse uitvoeringen
en tegen aantrekkelijke prijzen. Ook de keuze in
gradatie en kleur van de glazen kent vele mogelijkheden. Je weet dan ook niet wat je ziet als je
bij Bossinade in de Torenstraat 30 binnenloopt.
Ook het netvlies kan sneller verouderen als het
niet beschermd te wordt tegen die stralen. De
keuze om je ogen tegen schadelijke UV-stralen te
beschermen bestaat uit vele merken en modellen

zonnebrillen, waardoor er zeker een type bij is
van jouw voorkeur. Dan ook nog met gepolariseerde glazen die schittering voorkomen, op het
water en in de auto op het wegdek. Een zonnebril
is ook mogelijk met contrast-verhogende glazen,
die ook speciaal voor in de auto, of sporters zoals
mountainbikers, hardlopers en ook tijdens de
wintersport, hun nut bewijzen. Uiteraard kan dit
ook op sterkte, enkelvoudig of multifocaal.
Klapper van dit verhaal is dat op vrijdag 25 en
zaterdag 26 juni de complete collectie zonnebrillen in huis is van de merken Serengeti, Andy
Wolf en Evil Eye. Daarbij een geweldige kortingsactie van 10% tot 10 juli op alle zonnebrillen of
gratis glazen op sterkte. Vraag naar de voorwaarden bij Bossinade aan de Torenstraat 30 en
kom langs van maandag tot vrijdag tussen 09.00
en 18.00 uur of zaterdags van 07.00 tot 17.00 uur.
Vooraf even gluren, dat kan via www.bossinade.
nl.

Japans uiteten?
Op het terras of binnen
Sushi, Tempura &
_
Teppanyaki
_
Reserveren kan telefonisch
of via onze website

ご

飯

okawari

Liever thuis genieten?

30% Sushikorting
_
Als u vóór 1700 uur bestelt!
Check de menukaart op
onze website en bestel
telefonisch

Dorpsstraat 42 1901 EL Castricum • 0251 296299 • www.okawari.nl

Lex Klein Schiphorst van Bossinade met een deel van de sublieme collectie zonnebrillen. Foto: Aart Tóth
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Blauwe hap deze keer thuis bezorgd
of zij nog niet een keer in een legervoertuig zou willen zitten reageert
zij enthousiast met ‘ja’.
Probleem is alleen dat zij onder
andere vanwege een gebroken
bekken in een rolstoel zit. Een uitdaging voor de nieuwe voorzitter
Dannij van der Sluijs. Hij pakt Ada op
uit de rolstoel en verplaatst haar in
brandweergreep naar de legerwagen waarin burgemeester Toon
Mans inmiddels plaats achter het
stuur heeft genomen. Het is een
aandoenlijk plaatje, Ada, samen met
de burgemeester op de voorstoelen
van een historisch legervoertuig. Er
worden heel wat foto’s geschoten.
Hierna splitsen de voertuigen zich
en gaat iedereen de lijst met doorgekregen adressen van veteranen af.
Reacties
Henk Nuyens en twee van zijn
collega-veteranen komen als eerste
terug van hun rondje. ,,We hebben

dertien maaltijden bezorgd. De reacties waren fantastisch. De ontvangst
was overal even hartelijk. Sommige
buren van bezochte veteranen
hadden de Nederlandse driekleur als
eerbetoon uitgestoken. Het leek
soms een bevrijdingsonthaal. Ook
zagen we af en toe de emotie op het
gezicht bij sommige mensen, ook bij
jongere veteranen. Er waren er ook
die normaal niet aanwezig zijn bij
veteranendag, maar door dit initiatief over een streep zijn getrokken.”
Overdracht voorzitterschap
De middag wordt afgesloten in
grand café De Balustrade. Hier
draagt de huidige voorzitter van het
veteranencomité Marcel Jansen de
voorzittershamer over aan Dannij
van der Sluijs. Hans Walrave bedankt
de scheidende voorzitter voor de
prettige samenwerking gedurende
de afgelopen zestien jaar en
benoemt hem tot ambassadeur van
het veteranencomité De Buch.

Het verzamelen van wagens en manschappen op het Raadhuisplein. Foto’s: Henk de Reus

Castricum - Vorig jaar ging de lokale veteranendag niet door vanwege corona. Het veteranencomité bedacht dit
jaar een oplossing om de mensen die zich hebben ingezet voor de vrede een eerbetoon te brengen. Daar waar
het gezamenlijk nuttigen van de bekende ‘blauwe hap’ altijd het sluitstuk vormde van veteranen dag wordt
deze maaltijd met biertje dit keer bij de veteranen thuis bezorgd.
historische legervoertuigen bij Sinar
Djaya opgehaald en vervolgens in de
kernen Castricum, Limmen, Bakkum
en Akersloot rondgebracht. Alle
voertuigen hebben een koelbox bij
zich waarin zich de maaltijden
bevinden. De containers zijn gesponsord door Jumbo in Uitgeest. De
burgemeester rijdt mee met een van
de legervoertuigen en reikt de eerste
maaltijd aan de oudste veteraan uit.”

Het laden en lossen van de koelcontainers bij Sinar Djaya.

Door Henk de Reus
Hans Walrave, sinds 2005 secretaris
van het Veteranencomité, licht het
initiatief toe: ,,Vanwege corona
mogen er nog steeds geen evenementen worden gehouden. Dit betekent dat onze traditionele bijeenkomst niet kan doorgaan vanwege
de kans op besmetting. Als ludieke
actie brengen we de blauwe hap bij
de veteranen thuis. Ze merken dan
toch iets van de sfeer van veteranendag.” Het heeft wat weg van de

‘tafeltje-dekje-service’, zij het dat de
maaltijd thuis nog moet worden
opgewarmd.
Organisatie
Alle veteranen konden vooraf
aangeven of ze het idee leuk
vonden. Van de 283 veteranen gaven
er 86 aan de geste te appreciëren.
Het vraagt nogal wat organisatie om
de maaltijd bij iedereen langs te
brengen, maar dit kun je wel aan
veteranen overlaten. Hans Walrave:
,,De maaltijden worden eerst door elf

Een aandoenlijk moment. De oudste veteraan Ada Peters-Noussen (96) samen met
de burgemeester achter het stuur van een historische legervoertuig.

Kolonne
Om 14.00 uur verschijnen de eerste
legervoertuigen op het Raadhuisplein. Hieronder bevindt zich ook de
vrachtwagen met de koelboxen. Rick
(10) en Daniel (7) Schipper zijn
intussen achter het stuur van een
Nekaf m38 army gekropen. Rick ziet
het wel zitten om later ook het leger
in te gaan. Het liefst wil hij bij de
luchtmacht. Zijn vader Ronald
diende ook het vaderland en hij wil
graag in zijn voetsporen treden.
Daniel twijfelt nog tussen het leger
en de politie. Tegen 15.00 uur
vertrekken de voertuigen in kolonne
richting het centrum. Bij afhaalrestaurant Sinar Djaya worden de
inmiddels gereedstaande maaltijden
in koelboxen gedaan. Als elk voertuig voorzien is van een koelcontainer vertrekt de stoet in kolonne
naar woonzorgcentrum De
Boogaert.
Oudste veteraan
Ada Peters, de oudste veteraan (96)
zit inmiddels pontificaal in haar
rolstoel voor de ingang van De
Boogaert te wachten op wat komen
gaat. Voor deze gelegenheid heeft ze
haar Marva-uniform aangetrokken.
Op haar revers prijken een Koninklijke Onderscheiding en een herinneringsmedaille Oorlog en Vrede.
Dan verschijnt de kolonne voertuigen vlak voor de deur.
De burgemeester stapt uit de eerste
legerwagen, begroet Ada en overhandigt haar de maaltijd. Ze is
duidelijk verguld. De mondhoeken
krullen tot aan de oren. Op de vraag

Henk Zandbergen heeft zojuist, op gepaste afstand, de blauwe hap in ontvangst
genomen.

Dannij van der Sluis (l) heeft zojuist de voorzittershamer overgenomen van Marcel
Jansen.

Rick (r) en Daniel krijgen een voorproefje van wat hen mogelijk later te wachten
staat.
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Natuurlijke tuinen in Castricum:
de uitdaging (deel 6)
Wie? Andrea Wieffering
Woont: sinds twee jaar in
Castricum.
Ze vond een huis door middel van
woningruil met iemand die van
Castricum naar Amsterdam wilde.
Andrea wilde dolgraag rustiger
wonen in Castricum. Beide partijen
zijn nu tevreden. ,,De tuin was
compleet verwaarloosd en de schuttingen kapot. De tuin lag vol met
tegels en was helemaal overwoekerd.
Ik ben de operatie stenen breken
gestart. Steeds een paar tegels eruit.
Sommige rozenstruiken heb ik nog
meegenomen van mijn balkon uit

Amsterdam. Zo ook de acacia en die
planten doen het hier ook goed. Als
bemesting voor de tuin gebruik ik
koffieprut en gebruikte thee. Voor het
regenwater heb ik een regenton
geplaatst en watergaten geboord. De
regenton is nu leeg.”

en bloeit en mijn vader geeft soms
ook advies. Dit stukje Castricum, naast
de polder, heeft kleigrond en daarom
moet je flink spitten. Ik wil nog een
takkenril maken zodat de egeltjes er
tussendoor kunnen. Deze tuin ligt ook
zo fijn op het zuiden.”

Kleigrond
,,Ik ben een beginnende tuinder, maar
ik vind het allemaal erg leuk om te
doen en het is heel rustgevend. Veel
heb ik gratis gekregen van Meer
Bomen Nu en bijenzaad via Team
Nudge. Met dank aan alle vrijwilligers
van die organisaties. Het is heerlijk om
te kijken naar wat er allemaal groeit

Plan maken
,,Als je zo’n verwaarloosde tuin
aantreft is het misschien handig om
een plan te maken wat je de komende
jaren wilt bereiken”, adviseert de jury.
Andrea en de jury speuren verder
naar wat er allemaal groeit. ,,Spinazie
en wat dit nu is … Salie? De magnolia
is gesnoeid. Misschien te drastisch?”

Petra Fillet: ,,Ook met regen ga ik de tuin in.” Foto’s: Ans Pelzer

Castricum - Natuurlijke tuinen in de gemeente komen in allerlei vormen
en maten. De jury heeft er al een aantal bezocht en is enthousiast. Deze
week kijken we buiten bij drie vrouwen uit Castricum. In september volgt
de beoordeling door de jury. Op welke punten zij gaan letten, wordt nog
bekendgemaakt. Deze week: de tuinen van Petra Fillet, Andrea Wieffering
en Trix Grooff.
Door Ans Pelzer
Wie? Petra Fillet
Woont: in Castricum
,,De tuin was ook voor mijn
pensioen al een bron van plezier.
Het heerlijke is dat je overal en
nergens aan kunt denken als je in de
tuin aan het werken bent. Ook met
regen ga ik de tuin in. Soms voel ik
me bijna schuldig dat ik in deze
akelige coronatijd hier zo happy
ben. Ik woon hier al ruim dertig jaar.
In het begin ben je vooral bezig met
klussen in huis en langzamerhand
ben ik steeds meer iets met mijn
handen in de tuin gaan doen. Zo’n
tuin groeit langzaam.”
Architectentuin
Het beginontwerp van de tuin is
van de hand van tuinarchitecten
Mien Ruys en Hans Veldhoen. Een
architectenkoppel dat in kringen
van tuinliefhebbers bekendheid
geniet. Mien Ruys was een van de
belangrijkste tuinarchitecten van de

20e eeuw (1904-1999). Bärbel en
Wiek zijn erg benieuwd of Petra de
oorspronkelijke tekeningen nog
heeft. Na enig spitwerk op zolder
wordt de tekening gevonden (zie
foto). ,,In dit basisontwerp zie je nog
hoekjes voor de kinderen. Maar nu
staat er geen plant van Mien meer
in. Er is zoveel veranderd in dertig
jaar. Het moet ook geen kijktuin zijn.
Ik loop gewoon overal tussendoor.”
Contact met de aarde
De tuin herbergt ook een aantal
beelden. Soms wat overwoekerd en
sommige zichtbaar langs de vijver.
,,Ik ben altijd vroeg op en dan ga ik
in de tuin gewoon zitten kijken. Wat
een rust én lawaai in de vijver met
kikkers en vele bootsmannetjes.
Ooit eentje meegekregen van een
vriendin en nu zit de vijver vol. Het
zijn onder water levende insecten
die blijven drijven met een soort
ballon.” Weer wat geleerd. De hele
tuin is groen en gelaagd. ,,Het is
vooral het contact met de aarde
waar ik zo van geniet.”

De originele tekening met het ontwerp van tuinarchitecten Mien Ruys en Hans
Veldhoen.

Andrea Wieffering: ,,Ik ben een beginnende tuinder, maar ik vind het leuk om te doen en het is heel rustgevend.”

Wie? Trix Grooff
Woont: sinds 2016 in Castricum
met José
Trix vertelt dat een stukje van de
oprijlaan veranderd is in een plantentuin. ,,Hoor je de hommels? Zo mooi!
Alles is laat dit jaar omdat het zolang
fris is geweest, maar van dat gezoem
word ik weer helemaal blij. Alles
komt nu op. De klaprozen, de bieslook, slangentongen.”
Bijzondere gewassen
Trix is gepensioneerd en woont sinds
2016 met José in Castricum. Ze
hebben het naar hun zin. Trix wijst
ons de bloesems en de kweeperen.
,,Al bij de inrichting van de tuin
hebben we rekening gehouden met
het bestaande maaiveld en daardoor
worden de bomen die er al stonden
beschermd. Je merkt wel dat het
zoute grond is hier. Ja, ik ben eigenlijk mijn hele leven bezig geweest
met tuinieren. Toen ik nog heel klein
was, plantte ik al kastanjebomen die
inmiddels zestig jaar oud zijn. Ik vind
dat we goed voor de aarde en dus
ook voor onze tuinen moeten
zorgen.” Ze laat ons een cocacola
plant ruiken. Hmm.. Ja, dat bestaat
dus echt. Zo ook de witte frambozen.
Regenwater gebruiken
,,Ik probeer een klimaatvriendelijke
tuin te maken onder andere door in
de tuin verschillende niveaus te
maken. Het regenwater gebruiken

Trix Grooff: ,,Toen ik klein was, plantte ik al kastanjebomen die inmiddels zestig jaar
oud zijn.”

we voor de tuin. Ook maak ik een
stukje tuin met eetbare gewassen.
We hebben tuinbonen en druiven. Al
wordt er zo nu en dan veel opgegeten door de slakken. Planten die
spontaan opkomen krijgen een
plekje. Bijvoorbeeld de kaardebol.”
De tuin heeft veel vogelhuisjes met
zelf geknutselde constructies om de
katten tegen te houden.

De natuurvijver wordt gevoed door
regenwater uit de dakgoot met een
moeraszone voor kikkers en padden
en planten om het water te
zuiveren.
,,De vissen in de vijver zijn er vanzelf
gekomen. Gek he? Ik vermoed dat
vogels af en toe wat laten vallen en
zo is onze vissenpopulatie
uitgebreid.”
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Surfen, overlast, verzakkingen: de regenbui in beeld
Castricum - In een kwartier tijd viel er zoveel regen vrijdag, dat het water niet meer tijdig via de kolken kon worden verwerkt. Naast lekkages en verzakkingen was er ook ruimte voor pret. Op de Henri
Schuytstraat werd er ‘gesurfd’, op de Bloemen maakten kinderen een eigen welnessvoorziening. Ze smeerden elkaar in met modder, lieten dit even intrekken en spoelden zich hierna weer af.
Foto’s: Henk de Reus, Hans Boot, Hans Peter en Evelien Olivier, Mardou van Kuilenburg, aangeleverd
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Verticaal 1. wijnhandel; 2. Frans voegwoord; 3. jongensnaam; 4. lattenkist; 5. aanhanger van de Islam; 6. boomschors; 7. feestkleding; 8. graafschap in Engeland; 9. lidwoord; 10. paardenslee; 11. open schoeisel; 16. plaaggeest;
18. koeienmaag; 20. ratelpopulier; 21. knotsgek; 23. zoete
lekkernij; 25. nobel; 26. afloop (slot); 27. voelbare luchtstroom; 29. griezelige kermisattractie; 32. beveiliging op een
rijwiel; 34. bejaard; 36. deel van een ei; 37. hemellichaam; 39.
Fins stoombad; 40. dondergod; 42. appelsoort; 43. Amerikaanse gouden munt; 45. withandgibbon; 46. heidemeertje;
51. alstublieft (afk.); 53. nachtroofvogel; 54. iemand die voor
niets deugt; 55. kort reisje; 56. dikke vette rook; 57. rivier in
Rusland; 59. oude Italiaanse munteenheid; 60. dorst achteraf;
62. verhoogde lichaamstemperatuur; 63. niet lang geleden
(pas); 66. buiten de lijn; 67. paleis in Apeldoorn; 69. open plek
in een bos; 71. egelgrootmogende (afk.); 73. bediende op het
stadhuis; 74. twaalf dozijn; 75. mist (smog); 78. gong; 80.
glansverf; 82. langspeelplaat (afk.); 84. familielid.

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. deel van een servies; 7. hondachtig roofdier;
12. aanduiding op vrachtauto’s (afk.); 13. ex-president van
Amerika; 14. roem; 15. bevroren water; 17. zacht en sappig;
19. honderdste deel van de euro; 21. met name (afk.); 22.
deel van een boom; 24. info-tekst op tv; 27. waadbare plaats;
28. god van de liefde; 30. ora; 31. loofboom; 32. wereld voetbalbond (afk.); 33. dopingmiddel; 35. gemeenschappelijke
grond; 37. reeks van woorden; 38. zeer lage temperatuur; 41.
aangesloten bij een club; 42. troep wolven; 44. mondwater;
46. kerel; 47. afro-Amerikaanse muzieksoort; 48. plaats in
Noord-Holland; 49. volksverhaal; 50. hoofdbedekking; 52.
deel van gelaat; 54. geaardheid (inborst); 56. schapenproduct; 58. opheffen; 61. borstbeen; 62. bedehuisje; 64. Leidse
onderwijsinstelling (afk.); 65. preuts (zedig); 67. plezier; 68.
vochtig; 70. schrede (pas); 72. beteuterd; 73. weide met
vruchtbomen; 76. ik (Lat.); 77. deel van bijbel (afk.); 78. tandartsattribuut; 79. schoolvak; 81. titel (afk.); 82. zuinige verlichting; 83. hooghartig (air); 84. omslag voor papieren; 86.
met ontblote boezem; 87. buffet in een café.
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Puzzel mee en win een een tegoedbon voor maar liefst tien ijsjes, beschikbaar gesteld door De Roset!
Mail de oplossing voor woensdag 30 juni naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Het bekroonde banketbakkersijs
van De Roset
Castricum - Zo’n heerlijke verkoelende traktatie van De Roset, wie wil die nou
niet? In de loop der jaren won het Castricumse bedrijf al menig prijs met het
schepijs en ook dit jaar was het raak. Het citroen-sorbetijs werd bij de keuring van
het Patisserie College uitgeroepen tot het beste banketbakkersijs van NoordHolland. En als de juryleden van een keuring als deze laat weten dat ze zelden
zulk lekker ijs hebben geproefd, dan is dat natuurlijk veelzeggend. Maar als
citroen nou net niet je favoriete smaak is, maak dan gewoon een keuze uit de
vele andere overheerlijke smaken, zoals slagroom-truffel, witte koffie of caramelbrownie. Stuk voor stuk ijssmaken van topkwaliteit, bereid uit de beste grondstoffen. Kom snel eens langs bij De Roset aan de Burgemeester Mooijstraat 17 en
geniet!
De winnaar van de puzzel kan er gratis van gaan genieten, want onder alle inzenders van het juiste antwoord verloten wij een tegoedbon voor maar liefst tien
ijsjes!

Vaderdag op vrijdag al een succes
Castricum - De leden van het Ondernemersfonds Dorpshart hadden
wederom iets ludieks bedacht. Natuurlijk weer met dank aan Hein Poel wie vang je er anders voor - die als vrouw geheel toepasselijk meetlinten
van anderhalve meter uitdeelde.
Door Aart Tóth
De actie was bedoeld om iedereen er
aan te herinneren dat die voorwaarde nog steeds van toepassing is,
ook voor vaders tijdens Vaderdag.
Mondkapjes zijn eerdaags niet meer
nodig, hooguit in het openbaar
vervoer en tijdens een ziekenhuisbezoek. Wel blijft in de winkels en op
straat de afgesproken afstand
gehandhaafd, alhoewel er al aardig

de hand mee gelicht wordt. Vandaar
deze herinnering op een zeer ludieke
wijze. Daarbij zijn vaders en grootvaders ook nog verwend met heerlijke
slagroomtruffels van de TruffelSisters,
die op de woensdagmarkt in Bakkum
te vinden zijn.
‘Mevrouw’ Hein Poel in actie met een
opa en kleinkind over de
anderhalvemeterregel. Foto: Aart Tóth

Gluren bij duurzame
buren in Akersloot
Akersloot - Vorige week meldden wij
al dat diverse woningen in de regio
via een livestream te bezichtigen zijn
in het kader van het thema duurzaamheid. De opname in Akersloot
bij Paul en Monique is te volgen op
donderdagavond 24 juni om 20.00
uur. Aanmelden via: www.duurzaambouwloket.nl/gluren. In totaal zijn
zes huizen uitgezocht voor dit
project van de gemeenten Alkmaar,
Bergen, Castricum, Heerhugowaard
en Langedijk. Naast de rondleiding
en een live tafelgesprek is er volop
gelegenheid om via de chat vragen
te stellen.
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Pistor nieuwe directeur PWN

Belinda onthult samen met dochter, in aanwezigheid van man, zoon en medewerkers, de nieuwe leus. Foto: Aart Tóth

Belinda uit haar dak
Castricum - Normaal al het bloemetje van winkelhart Geesterduin,
Belinda’s Bloemenshop, nu bij de
opening van haar nieuwe onderkomen sprong ze zowat met
bloemen en al uit haar dak. Ook
de medewerkers, die al vele jaren
bij haar werken, konden niet om
de feestelijkheden heen.

Door Aart Tóth
Opvallend waren de vele opgetrommelde klanten die de opening mee
wilden maken en ook nog een
cadeautje hadden meegebracht, tot
bloemstukjes aan toe. De nieuwe
spreuk van Belinda’s Bloemen ‘de
Fleur van Geesterduin’ blijkt zeer

Regio - Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN heeft vanaf 1 juli een
nieuwe directeur. Het is Paulien
Pistor, zij was eerder directeur strategie en transitie bij Waternet. Met
haar benoeming heeft de Raad van
Commissarissen bij PWN gekozen
voor een ervaren en verbindende
bestuurder met ervaring binnen de
branche. Ze werkte al eerder bij PWN
en was ook werkzaam bij de
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam. Als gemeentesecretaris
van Eindhoven zette ze grote
stappen op het gebied van innovatie,
creativiteit en transitie. Paulien Pistor
laat weten dat ze er naar uitkijkt om
de nieuwe uitdagingen, op het
gebied van de kwaliteit van de drinkwaterbron en de biodiversiteit van
de duinen, aan te gaan. De afgelopen

anderhalf jaar werd PWN geleid door
ad interim directeur Ria Doedel. Zij
blijft voor een soepele overgang en
overdracht nog een korte periode bij
het bedrijf.

Paulien Pistor treedt per 1 juli aan als
directeur. Foto: PWN

toepasselijk. Die bleek overigens
afkomstig van een klant in de tijd dat
de bloemenshop tijdelijk op de
parkeerplaats vertoefde. Een dame
op leeftijd met een rollator kwam
dat Belinda even in het oor fluisteren: ,,Jij bent de fleur van Geesterduin”, wat dus nu voorlopig wordt
benadrukt.

Genieten van natuur in Doornduyn
Castricum - Even tot rust komen en
genieten wat er bloeit en groeit? In
de duintuin aan de Duinweg 2
vliegen de bijen, hommels, vogels en
vlinders er vrolijk op los! De vogels
zingen hun hoogste lied. De tuin,
met een oppervlakte van 2,5 hectare,
is de moeite van het bekijken waard.
Dat kan in het weekeinde van 26 en
27 juni tussen 11.00 en 16.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt 4 euro per
persoon. Groepen (vanaf 10
personen) kunnen een afspraak
maken voor een rondleiding inclusief
koffie/thee en wat lekkers voor 10,00
euro per persoon. Vrijwilligers die
willen helpen bij het onderhouden
van de duintuin kunnen zich via
info@doornduyn.nl aanmelden. Kijk
op www.doornduyn.nl om alvast een
indruk van de tuin te krijgen.

Hoogwerker muurvast
Castricum - Vrijdagmiddag kwam een hoogwerker met de wielen muurvast in
de grond te zitten. Dat gebeurde aan de Oude Parklaan bij het oude gebouw
van De Loet. De brandweer werd erbij gehaald, na wat graafwerk lukte het de
brandweerlieden om het voertuig met behulp van lieren weer vlot te trekken.
Foto: Hans Peter en Evelien Olivier

Nog altijd veel hardrijders
op Geesterweg in Akersloot

Er groeit en bloeit van alles in de Doornduyn. Foto: aangeleverd

De zoektocht naar een warme
en groene PKN-dorpskerk
Castricum - Het is niet vanzelfsprekend dat een dorpskerk een
onderdeel is van een dorp. In het
boek ‘Sluis op de grens’ beschrijft
Castricummer Henk A. Leenstra
de zoektocht van mensen op
sandalen naar een warme en
groene PKN-dorpskerk. Het
verhaal speelt zich af in het
fictieve dorp Zandberg, waar
leden van de kerk activiteiten
bespreken die nodig zijn om dat
doel te bereiken. Ze baseren zich
daarbij op uitspraken van de
landelijke Protestantse Kerk
Nederland (PKN).
De PKN geeft de aftrap tot actie
door te vermelden dat Jezus ooit
zijn leerlingen twee aan twee
uitzond en hen de opdracht gaf:
,,Neem geen overtollige ballast
mee, geen geld geen twee hemden.

Wel sandalen voor onderweg.’’ Aan
de hand van de uitspraken van
denkers ontdekken de kerkleden
wat ‘sandalen’ zijn; een basis voor
hedendaagse mensen als ze onbevangen en in stilte het goede willen
doen. Ze zoeken naar kerkplekken
waar zij ‘sandalen’ kunnen
gebruiken en ervaren dat ‘werk in
de kerk’ kan plaatsvinden in een
warme en groene dorpskerk,
zonder grens tussen kerk en
samenleving.

snelheid was maar liefst 104 km/uur,
ruim het dubbele dus. Een 21-jarige
inwoner van Akersloot passeerde het
controlepunt met een snelheid
boven de 100 km/u en reed vervolgens terug om te vragen of de
bekeuring kon worden ingetrokken,
omdat hij anders zijn rijbewijs zou
kwijtraken. Hieraan werd uiteraard
door de politie geen gehoor
gegeven.

Autobranden op parkeerplaats
camping Geversduin

Door kerkplekken te ontwikkelen
waarin mensen met verschillende
levensstijlen kunnen samenwerken,
kan de sluis geopend worden.
Henk A. Leenstra schreef het
verhaal naar aanleiding van de visie
die PKN heeft ontwikkeld over de
gewenste aard van de kerk in 2025.

Akersloot - Vorige week dinsdag
heeft de politie op de Geesterweg
binnen de bebouwde kom een radarsnelheidscontrole gehouden. Tussen
16.40 en 18.40 uur passeerden 764
voertuigen de controlepost en
daarvan reden er 115 te hard. Zij
krijgen allen een bekeuring in de bus
wegens het overschrijden van de
maximum snelheid, die ter plaatse 50
km/u bedraagt. De hoogst gemeten

Het boek ‘Sluis op de grens’ van Henk
A. Leenstra is inmiddels te bestellen.
ISBN: 9789460083419. Foto:
aangeleverd

Castricum - Op het parkeerterrein van camping Geversduin zijn in korte tijd
twee auto’s in vlammen opgegaan. In de nacht van vorige week woensdag op
donderdag kwam de eerste melding, in de nacht van zondag op maandag
was het opnieuw raak. In beide gevallen raakten de voertuigen zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek en houdt er rekening mee dat de Branden zijn
aangestoken. Foto: Hans Peter Olivier

Gezellig Oud is er voor u!
Castricum - Gezellig oud worden
willen we allemaal. Met behulp
van ‘Gezellig oud’ kan men langer in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen door persoonlijke zorg op maat. Daar
waar de familie en/of vrienden geen tijd hebben, overbelast zijn, te ver weg wonen of
om een andere reden niet kunnen helpen, neemt Jacqueline van ‘Gezellig oud’ het, daar
waar nodig en gewenst is, over.
Ze brengt de rust die nodig is,
zowel voor de cliënt als voor de
mantelzorger.

Gezellig oud
verzorgt gezellige
en betrouwbare
aanvullende mantelzorg
www.gezelligoud.nl
gezelligoud@gmail.com
Tel. 06 - 22 49 3333

Samen eten koken, naar de bioscoop gaan, een wandeling maken, toeren, boodschappen doen,
naar de dokter of naar de pedicure? Er zijn mogelijkheden genoeg.
Uw eigen betrouwbare en gezellige
Jacqueline levert persoonlijke zorg op maat, zodat
iedereen ‘Gezellig oud’ kan worden. Foto:
‘vriendin’ regelt uw afspraak bij de
aangeleverd
arts, verzint een leuk uitje, geeft de
planten water of ruimt samen met u
een kast op. In een tijd waar iedereen altijd druk is, biedt ‘Gezellig oud’ de oplossing.
Tegen een vast uurtarief elke keer hetzelfde gezicht, zo vaak u wilt en zolang u wilt.
Kijk op www.gezelligoud.nl voor meer informatie of op de pagina’s op Facebook of Instagram van Gezelligoud. U kunt ook een e-mail naar gezelligoud@gmail.com sturen.

Senioren
geven 150
tegelwijsheden
aan Tweede
Kamerleden
De winnende tegelwijsheid. Foto: aangeleverd

Een huiskamer
om te rouwen

Caprera ontvangt 5000 euro voor de bouw van een nieuw podium voor theatervoorstellingen en
workshops gericht op families. Fotocredit: Stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark

Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Holland steunt 64 projecten
in eerste kwartaal
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het eerste kwartaal
van 2021 aan 64 cultuur- en natuurprojecten een financiële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag van in totaal ruim € 228.000.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds NoordHolland heeft in het eerste kwartaal van
2021 aan 64 cultuur- en natuurprojecten
een financiële bijdrage toegezegd. Het
gaat om een bedrag van in totaal ruim €
228.000.
Het is elk kwartaal mogelijk om een aanvraag in te dienen. De criteria waaraan een
aanvraag moet voldoen, zijn te vinden op
de website van het Cultuurfonds. Juist in
deze moeilijke tijden roept het Cultuurfonds stichtingen en verenigingen op om
een aanvraag in te dienen. Hieronder is een
aantal projecten uitgelicht. Voor de volledige lijst met toekenningen in de eerste ronde van 2021 zie www.cultuurfonds.nl.
Gluren bij de buren
Stichting de Bühne ontvangt € 4000 voor
hun project Gluren bij de Buren. Tijdens dit
amateurkunstenfestival krijgt lokaal podiumtalent de unieke kans om op te treden
bij mensen thuis. In Hilversum, Amstelveen,
Bloemendaal en Haarlem stellen zo’n 250
bewoners hun tuin ter beschikking voor op-

tredens van lokaal talent.
Nieuw podium Caprera
Stichting Caprera Openluchttheater &
Wandelpark bevindt zich middenin het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en wil cultuur en inspiratie te bieden aan een breed
en divers publiek. Ze ontvangt 5000 voor
de bouw van een nieuw podium voor theatervoorstellingen en workshops gericht op
families.
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt
mensen, werelden en ideeën samen om
cultuur en natuur te laten leven. Dankzij
hun bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan
nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen ze met
schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met
de bijdrages van de BankGiro Loterij, de
Nederlandse Loterij en van alle donateurs.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds NoordHolland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Om thuis opgebaard te zijn is
niet voor iedereen mogelijk of
wenselijk. Om toch persoonlijk
en warm afscheid te kunnen
nemen, kan gebruik worden
gemaakt van de rouwhuiskamer van Alice Loeters persoonlijke uitvaartzorg, die zich
bevindt achter in de Naaldkerk.
Uitgangspunt van de rouwhuiskamer is de persoonlijke
sfeer van thuis zo veel mogelijk te benaderen. Thuis is het
ook gewoon om even bij de
overleden dierbare te zitten,
een kopje koffie te drinken,
naar muziek te luisteren of een
passend gedicht te lezen.Voor
kinderen is er speelgoed aanwezig. Om het verblijf persoonlijk te maken, kan iets van thuis
worden neergezet: een foto,
een schilderij waar iemand aan
gehecht was, het schaakbord
of de loopschoenen.

ken. Op de vloer ligt natuurlijk
eikenhout en de meubels zijn
van stof en berkenhout. De panelen voor de afscheiding van
de achterkamer, zijn beschilderd met bomen die volop in
de directe omgeving staan.
De rouwhuiskamer is er voor
iedereen die op deze manier
afscheid wenst te nemen. U
bent van harte welkom om
kennis te maken met ons en
de rouwhuiskamer op het uitvaartspreekuur dat elke eerste
donderdag van de maand van
11.00 tot 12.00 uur wordt gehouden in de rouwhuiskamer
op het adres Frans Netscherlaan 12 in Santpoort-Noord.
Als u los daarvan wilt komen,
kunt u ons bellen om een afspraak te maken.

De rouwhuiskamer is aangekleed met zo natuurlijk mogelijke materialen zoals lemen
wanden. Leem bestaat uit
zand, zilt en klei en heeft de
eigenschap om warmte op te
nemen en deze om te zetten
in warmtestralen, die op een
directe manier op je inwer-

Alice Loeters

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door
senioren, werden onlangs
aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.
Spreuken als “De jongeren
van vandaag zijn de ouderen van morgen” en “Zelfs
de wijste uil was vroeger een uilskuiken” sieren
sinds kort de werkkamers
van politiek Den Haag. De
tegels zijn een initiatief van
seniorenorganisatie KBOPCOB. Marcel Sturkenboom, directeur: ,,Het afgelopen jaar liet maar weer
eens zien dat er veel over
senioren wordt gesproken,
en niet zozeer met. Terwijl
er zoveel belangrijke besluiten genomen moeten
worden. Denk aan de woningbouw, zorg en pensioenen. Dan is het goed
dat er voor alle Kamerleden een geheugensteuntje
straks aan de muur prijkt
dat laat weten dat de senioren er ook nog zijn.”
Fractievoorzitters
Voor alle Kamerleden was
er een uniek tegeltje beschikbaar. Alleen de fractievoorzitters kregen eenzelfde tegel, met de tekst
“Levenswijsheid van de ouderen is het kapitaal van
de samenleving” erop. Deze tekst is van de 83-jarige
Catharine Schimmelpennink. Haar tegelwijsheid
werd als winnaar gekozen,
uit de vele honderden inzendingen die KBO-PCOB
kreeg na een oproep hiervoor.
Schimmelpennink:
,,Het is veel meer dan een
tegeltjeswijsheid. Het gaat
om de vraag erachter: hoe
maak je dit kapitaal van de
ouderen vruchtbaar? Wijsheid wil gedeeld worden,
doe je dat niet, dan droogt
het op.”
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Verrassende uitslagen in
libre-competitie bij WIK
Castricum - Waarschijnlijk door de
warmte kwamen veel spelers bij
biljartvereniging WIK vorige week
niet op hun normale niveau. Toch
waren er drie spelers die de warmte
trotseerden en prima uitslagen lieten
noteren. Spekkoper was deze avond
Ad Kempers. Hij profiteerde van de
mindere dag die zijn tegenstander
Kees Baars had. Kees moet het
normaliter hebben van series boven
de vijf tot tien caramboles. Dit lukte
hem nu te weinig, hetgeen Ad de
kans gaf om goed voor de dag te
komen en rustig spelend de partij
naar zich toe te trekken. De meer dan
verdiende winst was voor hem met
een hoog stijgingspercentage van 67
procent.

De jongste leden van Vitesse ’22 speelden zaterdag diverse aan voetbal gerelateerde spellen. Foto: aangeleverd

Slotdag jeugd Vitesse ’22 groot succes
Castricum - Zaterdag werd de
slotdag gehouden voor alle jeugdleden van Vitesse ’22 tot en met
JO12. ‘s Ochtends om half negen was
het eerst de beurt aan de mini’s.
Nadat clown Alfredo de ochtend
spectaculair had geopend, konden
de tachtig minipupillen van Vitesse
zich vermaken met diverse voetbalspellen. Zo was er een opblaasbare
pannakooi, tweelingvoetbal, een
opblaasvoetbalveld, dwergenvoetbal
en nog veel meer. Alle spellen

werden verzorgd door Kidscamps en
de verschillende begeleiders zorgden
ervoor dat alles op rolletjes verliep.
Nadat de mini’s een megaspandoek
hadden gemaakt om Teun Koopmeiners succes te wensen op het EK, was
het de beurt aan de oudere jeugd. In
totaal deden maar liefst 250 kinderen
mee aan de slotdag en allemaal
kregen ze een heerlijk ijsje van
Johanna’s Hof. De jeugd van Vitesse
‘22 is de afgelopen jaren flink

gegroeid en dat was zeker te merken
aan de drukte op sportpark De
Puikman. Het was heerlijk weer en
alle kinderen hebben genoten van
deze gezellige voetbaldag. Zo kwam
er een heel leuk einde aan een toch
wel vervelend coronaseizoen.
Hopelijk kan er volgend seizoen weer
gestart worden met echt competitievoetbal, want ondanks een geweldig
slotevenement, blijft dat toch het
allerleukste!

Gratis sportieve activiteiten
in de zomervakantie

Met een stijgingspercentage van 26
procent was Peter Ent een goede
tweede in zijn partij tegen Siem
Bakkum, die een complete offday
had. Terwijl Peter van acquit af het
initiatief pakte en na tien beurten al

vijftig procent van zijn benodigde
caramboles bij elkaar had getikt,
worstelde Siem met de ballen op het
groene laken, die maar niet deden
wat hij wilde. Met twee series van
negen caramboles in de laatste vijf
beurten was de verdiende winst voor
Peter en kon hij 126 punten laten
bijschrijven.
Met een iets minder, maar wel uitstekend resultaat pakte Joop van der
Wijst de winst tegen Wim van Duin.
Het resultaat voor Joop kwam tot
stand door kleine series af te
wisselen met middelhoge, waardoor
de wedstrijd voor hem eindigde met
winst en een stijgingspercentage van
24 procent. Piet Zonneveld, Jaap de
Boer en Frans Lute kwamen ook tot
winst met een stijgingspercentage
van 6 procent of meer. Na deze
wedstrijden is de stand: 1. Peter Ent
met 1063 punten, 2. Piet Zonneveld
met 1036 punten en 3. Siem Bakkum
met 1002 punten.

Vincent Beentjes weer
de snelste mountainbiker
Akersloot - Vincent Beentjes uit
Castricum is donderdagavond andermaal tot winnaar uitgeroepen na de
wekelijkse tijdrit op sportpark De
Cloppenburgh. Dat Beentjes de afgelopen periode goed in zijn vel zat,
bewezen de zeges en hoge klasseringen. Dat het na afloop van de
tijdrit aantredende Nederlands voetbalelftal de nodige inspiratie zou
geven tot snelle tijden en zelfs verbeteringen van persoonlijke records
werd voor de meesten geen

werkelijkheid.
Lees op www.castricummer.nl het
volledige verslag van deze tijdrit.
Uitslag:
1. Vincent Beentjes, Castricum (50.06
min); 2. Wout Bakker, Heiloo (51.07
min); 3. Bob Scholten, Akersloot
(51.25 min); 4. Ron Boendermaker,
Egmond aan Zee (52.06 min); 5.
Pieter Bak, Krommenie (52.23 min); 6.
Gerrit Jansen, Schagen (55.47 min); 7.
Alex Hageman, Limmen (57.21 min).

omgebouwd tot apenkooi voor
groep 3 t/m 8. Als afsluiter die week
op 15 juli diverse beachsporten voor
groep 3 t/m 8 op de beachvelden van
handbalvereniging DSS Heemkerk.

Ook diverse beachsporten staan dit jaar weer op het programma. Foto: Team
Sportservice Kennemerland

Castricum/Heemskerk - Wie op de
basisschool zit en in de zomervakantie wil meedoen aan de gratis
sportieve activiteiten van Team
Sportservice Kennemerland, kan zich
nu aanmelden. Zowel in de eerste als
laatste vakantieweek kunnen
kinderen die in de gemeente
Castricum of Heemskerk wonen of
hier naar de basisschool gaan,
meedoen aan onder andere lasergamen, sportinstuiven, apenkooi en
mini Olympische Spelen. Beide
gemeenten vinden gezonde jeugd

erg belangrijk en stimuleren
bewegen door onder andere deze
vakantieactiviteiten te financieren.
Activiteiten
Op 12 juli zijn bij AVC Castricum de
mini Olympische Spelen voor groep 1
t/m 8 met diverse atletiekonderdelen.
Voor groep 3 t/m 5 zijn op 13 juli de
campinggames op het Koekoeksveld
in Limmen. De groepen 6 t/m 8
kunnen die dag lasergamen en een
Nerfbattle spelen. De gymzaal aan de
Velst in Heemskerk wordt op 14 juli

De grote sportinstuif op 19 augustus
in gymzaal De Velst in Heemskerk is
voor alle groepen, de kinderen
worden die dag ingedeeld naar leeftijd. Op 20 augustus is op sportpark
Wouterland in Castricum rugby en
een Nerfbattle voor groep 3 t/m 8.
Naast al deze vakantieactiviteiten is
er deze zomer nog meer sportief
aanbod, waaronder de Zomerboost.
Van 2 tot 6 augustus kunnen
kinderen van 2 tot 16 jaar meedoen
aan Fun in the Sun in Heemskerk. Het
Cultuurhuis, MET Heemskerk en Team
Sportservice Kennemerland organiseren gezamenlijk diverse activiteiten, zoals een bootcamp, dans,
sportmix en springen op het springkussen. Kijk op www.noordhollandactief.nl voor het complete aanbod en
om in te schrijven.
Sportieve speurtochten
Ook is het weer mogelijk om met het
gezin een of meer sportieve speurtochten te spelen met de app Seppo.
De speurtochten zijn gratis en op een
tijdstip naar keuze te doen. Er zijn in
totaal 9 routes in de plaatsen Akersloot, Castricum, Heemskerk en
Limmen. Ga voor de inlogcodes en
instructie naar www.teamsportservice.nl/kennemerland.

Blije gezichten na het voltooien van de alternatieve Avond4Daagse.
Foto: aangeleverd

OBS De Kustlijn heeft
eigen Avond4Daagse
Castricum - Door 22 leerlingen uit
groep 8 van OBS De Kustlijn kon in
de afgelopen week alsnog gewandeld worden. De reguliere Avond4Daagse ging weliswaar niet door,
maar de ouders van Jari Knaapen
besloten om, net als vorig jaar, met
een alternatieve versie te komen.
Gedurende vier dagen werd steeds
tien kilometer gewandeld. Daar
zaten twee stranddagen bij, vanwege
het mooie weer. Natuurlijk kon er
daardoor ook volop gezwommen

worden. Samen met veel enthousiaste ouders hebben Ernst en Cynthia
Knaapen geprobeerd om de originele versie van de Avond4Daagse
zoveel mogelijk in ere te houden.
Donderdag werden de kinderen op
de Geversweg dan ook feestelijk
binnengehaald door een grote groep
ouders, opa’s, oma’s en bekenden.
Direct bij de feestelijke binnenkomst
ontvingen de kanjers de originele
medaille en een leuke attentie. Een
mooie afsluiting van een bijzonder
schooljaar.
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De geschiedenis van de Tandenfee
(en negen andere feeën)
Castricum - Wat weten we eigenlijk van de Tandenfee? Patty Brinkmann
besloot er een boek over te schrijven. Een nieuw kinderboek om voor te
lezen of zelfstandig te lezen. Niet alleen over de Tandenfee, maar ook
over negen andere feeën. De verhaaltjes worden steeds iets moeilijker.
Daardoor is het boek geschikt voor kinderen van 5 tot 7 jaar, precies de
leeftijd waarop kinderen doorgaans hun melktanden gaan wisselen voor
het definitieve gebit.
Patty Brinkmann beschrijft een magische wereld waarin de eigenwijsheid
van de fee beloond wordt met een
spannend avontuur en een eigen
naam. Je angst overwinnen, zelfvertrouwen en een eigen identiteit
ontwikkelen zijn terugkerende
thema’s. De geboren Haarlemse
woonde na haar pensionering enige
tijd in Portugal, maar keerde terug
naar eigen land toen het eerste kleinkind zich aandiende en vestigde zich
in Castricum. Toen haar kleindochter
Merel begon met tanden wisselen,
verzon ze het verhaal van de
Tandenfee. Merel was tegelijk ook
haar klankbord.
,,De proefversie van elk verhaal las ik
aan haar voor. Zo kon ik horen of de
zinnen lekker liepen. Ook checkte ik

Voor Patty Brinkmann horen vertellen,
(voor)lezen en schrijven bij elkaar.
Haar boek eindigt daarom met de
Vertelfee en de Schrijffee. Foto:
aangeleverd

of haar aandacht verslapte en of er
geschrapt moest worden in het
verhaal.’’
Tien feeën
De verhalen over de tien feeën
beginnen met de jongste fee in het
feeënbos. Feetje wil niet doen wat de
andere feeën doen. Ze wil een eigen
taak. De oudste fee begrijpt het en
Feetje mag op zoek gaan naar haar
taak (in het leven). Als haar missie is
geslaagd krijgt ze haar naam:
Tandenfee. Feetwee volgt het voorbeeld van Tandenfee. Ze weet in het
volgende verhaal (dat de kinderen
zelf kunnen lezen) al snel wat haar
‘taak’ is: ze is dol op koken. Als ze een
kookboek heeft geschreven wordt ze
voortaan Kookfee genoemd. Zo laat
het boek tien feeën tot leven komen
die weten wat ze willen! Ze gaan allemaal op zoek naar waar ze goed in
zijn en krijgen een passende naam in
plaats van een nummer: Feetwee,
Feedrie enzovoort.
Het boek ‘De geschiedenis van de
Tandenfee’ is verkrijgbaar bij Boekhandel Laan.

Landschapschilders in de
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - In de week van 28 juni tot en met 2 juli is er weer kunst te
bewonderen in de Tuin van Kapitein Rommel. Deze keer zijn er landschapsschilders in de Tuin actief. Anneke Dekkers en Henk- Willem
Klaassen verheugen zich erop om in de Tuin van Kapitein Rommel ter
plekke te schilderen. Ze laten zich inspireren door de mooie tuin. Hun
werk is te zien van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
Ook zullen de schilders live een aantal dagen aan het werk zijn.
Volgens Anneke Dekkers is er niets
mooiers dan met je veldezel de
natuur in te gaan. Ze doet dat graag
met haar schildermaatje HenkWillem Klaassen. Ze zetten hun schildersezels neer op een mooie plek en
zijn zo een dag zoet. Zo hebben ze
het meertje van Brasser van alle
kanten in alle seizoenen geschilderd.
Vorig jaar hebben ze uitzichten op de
NS-wandelroute vastgelegd. Anneke:
,,Buiten schilderen is spannend.
Zeker met een stevig briesje. Het is
keuzes maken, snel werken, op zoek

naar de juiste kleuren en sfeer.’’
Henk-Willem Klaassen is dertig jaar
geleden begonnen met schilderen.
Hij dacht niet te kunnen schilderen
en had geen enkel idee wat hij zou
schilderen. Gaandeweg kreeg hij er
plezier in en het schilderen werd het
een passie. Henk-Willem schildert als
hobby naast zijn werk als sociaal
psychiatrisch verpleegkundige en
trainer. Voor hem is schilderen een
vorm om zijn passie en levensvisie
weer te geven. Vaak heeft het schilderij een verhaal, een geschiedenis;

Het schilderij ‘Tweesprong blauw’ van Henk-Willem Klaassen uit 2019. Foto: aangeleverd

het is een onderdeel van een ontwikkeling van de mens en de
kunstenaar.
Henk-Willem brengt kleurrijke en
sfeervolle landschappen en het bos
op doek. Verschillende kunstschilders
inspireren hem, zoals David Hockney
en de Nederlandse schilder Gert-Jan
Scholte-Albers. Maar ook schilders als
Monet, Van Gogh en Jeroen Krabbé
inspireren. Het belooft een bijzondere expositie te worden waarbij de
kunstenaars een aantal dagen live in
de tuin aan het schilderen zijn.
Kijk op www.henkwillemklaassen.nl
of www.crealab16.nl voor meer informatie over de kunstenaars en www.
tuinvankapiteinrommel.nl voor meer
informatie over de Tuin van Kapitein
Rommel.

Het werk van Theo van Dam is zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur in De
Kemphaan te bewonderen. Foto: aangeleverd

Beelden van Theo van Dam
in De Kemphaan
De Woude - In het kerkje De Kemphaan zal Theo van Dam op 26 en 27 juni
zijn werk exposeren. Zijn fantasie uit zich in spannende beelden, waarin
ronde en meanderende onderdelen afwisselend en elegant overgaan in
strakke contouren. Formele kracht en tijdloosheid spreken uit de fraai
afgewerkte bronzen objecten. Die formelen kracht vind je ook terug in
zijn kunststof beelden.
Theo houdt van uitdagingen en
zoekt in zijn werk niet altijd de
gemakkelijkste weg. Wil hij met zijn
beelden iets bij de toeschouwers
losmaken?
,,Het moet vragen oproepen. Bij mijn
beelden wil ik de toeschouwers
uitnodigen om wat ze raakt aan het
beeld te verklaren. Wat de associatie
is met wat ze zien in het beeld. Van
mijn beelden vind ik dat ze moeten
voldoen aan mijn eigen normen van
mooi zijn. Ze moeten iets eigens
hebben en uitnodigen, het gevoel
van tijdloos zijn.’’
Na een periode van werken aan een

thema krijgt hij vaak de drang om
expressief te schilderen en zich met
verf, spatels kwasten helemaal uit te
leven en te genieten van de vrijheid
die het schilderen biedt.
De schilderijen zijn doorwerkt, rijk
aan verwonderlijke details en blijven
de beschouwer intrigeren op diverse
zicht afstanden. Uiteenlopende
thema’s hebben de revue gepasseerd, altijd gekenmerkt door
uitbundig kleurgebruik dat grote
passie uitspreekt. Jaren geleden is
Theo een zoektocht ingeslagen die al
diverse tentoonstellingen van zijn
beelden en schilderijen heeft
opgeleverd.

Nieuwe boeken voor het
kinderzwerfboekstation
Castricum - Sinds 2017 beheert Speel-o-theek Castricum het enige en
openbare kinderzwerfboekstation in de gemeente. Onlangs heeft het
zwerfboekstation weer een stapel nieuwe kinderboeken van het Nationaal Fonds Kinderhulp gekregen.
Door Kinderzwerfboek wordt drie
keer per jaar een stapel nieuwe
kinderboeken gedoneerd. Ook boekhandel Laan steunt het kinderzwerfboekstation jaarlijks. Het idee achter
een zwerfboek is dat je bij het zwerfboekstation gratis een boek uitzoekt,
het lekker uitleest en het boek
daarna ergens achterlaat waar een
ander kind het boek vindt en ook
weer kan gaan lezen. Zo kan het
boek dus gaan zwerven. Omruilen bij
het kinderzwerfboekstation kan
natuurlijk ook.
Het hoeven natuurlijk niet allemaal
nieuwe boeken te zijn die in de kast
van het zwerfboekstation staan. Heb
je nog kinderboeken waar je een
ander kind mee wilt blij maken, kom
ze dan in de speel-o-theek inleveren.
Daar krijgen ze dan een speciale
‘kinderzwerfboeksticker’ en kunnen
ze in de kast van het zwerfboekstation om ook te gaan zwerven.
Natuurlijk zoek je dan ook weer een
boek uit die kast en misschien leen je
ook speelgoed in de speel-o-theek.
Het kinderzwerfboekstation is te
vinden in Nieuw Geesterhage aan de
Geesterduinweg 3 te Castricum,

tussen het consultatiebureau en
speel-o-theek Castricum in. Meer
informatie is op www.speelotheekcastricum.nl en op www.kinderzwerfboek.nl te vinden.

Kinderzwerfboek is onderdeel van
Nationaal Fonds Kinderhulp. Foto:
aangeleverd

