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Castricum - Grote drukte in het duingebied van Castricum vorige week. Duizenden kinderen en hun begeleiders 
trokken de bossen in om vijf of tien kilometer te lopen. De afgelopen jaren ging twee keer er een streep door de 
Avondvierdaagse vanwege de coronapandemie, maar op 13 juni mocht het wandelevenement eindelijk weer van start. 
Donderdagavond werden de lopers massaal onthaald op de Geversweg. Amélie (5) wandelde voor het eerst mee met 
de 5 kilometer. ,,Ik had soms wel zere voeten, maar als ik aan de medaille dacht ging dat ook wel weer over.’’ 
Foto: aangeleverd

Duizenden basisscholieren op 
de been voor Avondvierdaagse

Castricum - Vanwege corona kon het honderdjarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer Castricum twee jaar geleden 
niet worden gevierd. Dit jaar gebeurt dat alsnog met als hoogtepunt een open dag op zondag 26 juni. Lees het hele 
verhaal elders in deze krant.

Ruim een eeuw vrijwillige 
brandweer in Castricum

Een deel van het huidige korps. Foto: Rens Harzing Fotogra�e

Hoe de �etser ten val kwam is nog 
onduidelijk. Hulpdiensten schaalden 
direct op na de melding. Politie, twee 
ambulances en een traumahelikopter 
kwamen ter plaatse. 
De traumahelikopter landde op de 
Doodweg, in de omgeving van het 

Bonhoe�er College. Daar is ook 
eerste hulp aan het slachto�er 
verleend. 
De �etser is met ernstig letsel naar 
het ziekenhuis in Alkmaar gebracht.
Over zijn huidige toestand is niets 
bekend. 

Traumahelikopter ingezet
voor zwaargewonde fietser
Castricum - In de nacht van zaterdag op zondag is een �etser zwaarge-
wond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Torenstraat in Castricum. 
Een traumahelikopter werd opgeroepen om assistentie te verlenen.

11,95

FRAMBOZEN KROKANT
LUCHTIGE SLAGROOM MET ZACHTE FRAMBOZEN VULLING 

OP EEN KROKANTE ROOMBOTER KOEKBODEM. 

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

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
WITLOFSTAMPPOT 

MET DRAADJESVLEES
SAMEN€ 8,99

MINUTE STEAK
25% KORTING
TOMATENSOEP

PER POT  € 4,98
VLEESWARENTRIO 

GEBRADEN GEHAKT
LAMSHAM
LIKKEPOT

SAMEN € 5,99
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
castricummer.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 23 JUNI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 24 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

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

ZATERDAG 25 JUNI 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur,  pastor Ruben Torres 
m.m.v. Cantare.

H. Corneliuskerk Limmen
20.00 uur, Orgelconcert door 
Peter Rijs i.s.m. het Liturgisch 
Koor.

ZONDAG 26 JUNI 
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur, pastor 
Eveline Masetti. Te volgen op 
radio Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, dhr. T. C. 
Kraan.

R.K. Parochie Sint Jacobus 
Major, Akersloot, 10.00 uur, 
Euch. viering met T.Perez en 
samenzang.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Jan van der 
Linden met Jubilate.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Elsa Waljaard. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Dankviering met alle 
koren. Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

MAANDAG 27 JUNI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 28 JUNI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Door Hans Boot

Na een afwezigheid van twee jaar in 
verband met de coronamaatre-
gelen, begint aanstaande zondag 
de 65e editie van het internationale 
jeugdevenement, dat ondanks de 
pensioengerechtigde leeftijd nog 
springlevend is. Toernooidirecteur 
Ronald van der Horst en zijn staf-
leden hebben er weer veel zin in en 
hopen ook dit jaar op veel 
toeschouwers.

In het verleden hebben meerdere 
huidige topspelers hun opwachting 
gemaakt op het park van TC 
Bakkum. Voorbeelden hiervan zijn 
Carlos Alcaraz, Marin Cilic en Holger 
Rune. Ook Nederlandse ex-profs als 
Richard Krajicek, Sjeng Schalken en 
Raemon Sluiter legden aan de 
Vinkebaan de basis voor een mooie 
carrière.

Ronald van der Horst (1956) komt 
uit een echte tennisfamilie en heeft 
zijn sporen wel verdiend bij de 
gezellige club uit Bakkum: ,,Ik ben 
daar zestig jaar lid van en heb de 
nodige successen behaald. In mijn 
jeugd hoorde ik bij de top van 
Nederland tot en met 18 jaar. Zelf 
heb ik ook een aantal �nales 
gespeeld tijdens het Van Keeken-
toernooi op het oude park aan 
Onderlangs.”

Wereldranglijst
Al vanaf zijn negentiende ging 
Ronald zich ook met trainingen en 
lessen bezig houden. ,,Dat deed ik 
in de wintermaanden en ’s zomers 
kregen wij weer training van Tine 
Zwaan, het TC Bakkumlid dat natio-
naal en internationaal doorbrak. 
Vanaf begin jaren ’90 heb ik een 
eigen tennisschool gehad in Heer-
hugowaard en later in Alkmaar”, 
aldus de toernooidirecteur.

Op de vraag waarom het jubile-
rende jeugdtoernooi zo populair is, 
antwoordt Ronald: ,,Dat komt 
omdat de KNLTB in 1981 het predi-

caat ‘Internationale Junior Kampi-
oenschappen’ eraan verbonden 
heeft. Uniek in de hele wereld was 
daarbij het onderbrengen van 
spelers in gastgezinnen.”

Van der Horst is sinds 2018 toer-
nooidirecteur van de Dutch Junior 

Open, waar het nodige bij komt 
kijken: ,,Ik leid een groep vrijwilli-
gers die een belangrijke bijdrage 
leveren aan de organisatie. Het 
mooie is dat deze groep groten-
deels uit jonge Bakkumleden 
bestaat. Daarnaast kunnen we jaar-
lijks bouwen op een vast bestand 
sponsors die dit evenement moge-
lijk maken en waar we erg blij mee 
zijn. Zij �nancieren mede het onder-
brengen van spelers in hotels en 
gastgezinnen. De deelnemers 
schrijven zich in via de bonden die 
aangesloten zijn bij de International 
Tennis Federation en kiezen over 
het algemeen voor de toernooien, 
waarin ze punten kunnen halen 
voor de wereldranglijst. Dit jaar zijn 
er vijfendertig landen 
vertegenwoordigd.”

Programma
Ronald licht tot slot in grote lijnen 
het programma toe: ,,Op zondag 26 
juni starten de kwali�caties, 
waaraan ook jonge Bakkumspelers 
gaan meedoen. Het hoofdtoernooi 
volgt vanaf dinsdag 28 juni en de 
�nales worden op zondag 3 juli 
gespeeld. Op dezelfde dag wordt er 
een reünie gehouden voor oud-
organisatoren. Voor toeschouwers 
ligt er een fraai en gratis program-
mablad klaar. Redenen genoeg dus 
om 26 juni tot en met 3 juli in de 
agenda’s te noteren om naar TC 
Bakkum te komen. Meer informatie 
is te vinden op www.dutchjunior-
open.nl.”

Castricum - Al 65 jaar kan men op de banen van TC Bakkum genieten van 
met name jeugdtennis op hoog niveau. Wat ooit begon als het W.E. van 
Keekentoernooi groeide uit tot het Dutch Junior Open, het enige cate-
gorie II toernooi dat in Nederland wordt gehouden. Dit betekent dat het 
behoort tot de top 25 van de jeugdtoernooien over de hele wereld. Ook 
dit jaar staat alles weer in de startblokken.

Geen pensioen voor jubilerend 
toernooi Dutch Junior Open

Toernooidirecteur Ronald van der Horst met het bord van het Dutch Junior Open. 
Aan het hek hangt een foto van W.E. van Keeken, de oprichter van het toernooi. 
Foto: Hans Boot

Een jeugdige Sjeng Schalken was in 1990 een van de winnaars. Foto: Oud-Castricum

Carlos Alcarez in actie in 2018. Foto: aangeleverd
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Gemeentenieuws

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen?

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 23 juni en donderdag 30 juni 
vergadert de raad in het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom de vergaderingen 
bij te wonen. Ook kunt u alle vergaderingen 
live volgen via de website: 
castricum.raadsinformatie.nl en vanaf de 
volgende dag terugkijken. Hier vindt u 
tevens alle vergaderstukken. 

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

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van verschillende 

gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, dan kunt u 
zich aanmelden voor het raadsspreekuur. 
Het raadsspreekuur vindt elke twee weken 
plaats op maandagavond. Aanmelden kan 
via de griffie  tot uiterlijk 2.  uur op de 
donderdag voorafgaand aan het spreekuur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 4 juli 2022. 

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

Kapotte spullen? Duurzaam advies? 
Kom naar Repair Café 
Zaterdag 9 juli is er weer een Repair 
Café in de bibliotheek van Castricum. 
Komt u ook langs? U kunt samen met 
de vrijwilligers aan de slag met kleine 
elektrische en huishoudelijke appara-
ten. U kunt komen met apparaten die 
maximaal het formaat hebben van een 
stofzuiger. 

Komt u inderdaad met een stofzuiger? 
Stofzuigers worden alleen gerepareerd als er 
een lege zak in zit. Ook kunt u komen voor 
eenvoudige reparaties aan computers en 
elektronica of elektronisch speelgoed. Verder 
is er advies bij textielreparatie, waaronder 
ook advies bij haak- of breiwerk. U kijkt mee 
met de reparatie en helpt of denkt mee waar 
dat kan. Naast gerepareerde spullen brengt 
een Repair Café ook veel gezelligheid. 

 kunt koffie en t ee drinken en idee n 
uitwisselen met andere bezoekers. 

r is geen advies bij etsreparaties. 

Er is een energiecoach van CALorie 
aanwezig die u kan voorzien van energie-
advies. De energiecoach heeft kennis en 
ervaring om mensen vooruit te helpen bij het 
verduurzamen van hun woning. Ook hebben 
ze een folder voor u met 24 tips die u 
kunnen helpen om energie te besparen. 

Het Repair Café wordt eens per twee 
maanden georganiseerd. Het Repair Café 
vindt plaats op zaterdag 9 juli in de 
bibliotheek, Geesterduinweg 1 en is 
geopend van 12:30 tot 15:30 uur. 
Wanneer het druk is, kunnen we mogelijk 
aan het eind van het Repair Café niet meer 
iedereen helpen. Wilt u zeker zijn van 
reparatie, kom dan bijtijds. De entree is 
gratis maar giften zijn welkom. U betaalt 
alleen voor eventuele materialen. 
Repareren en laten repareren is uiteraard 
op eigen risico.

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

pas over een paar weken. 
Let op: bel ons niet voor het maken 
van een afspraak; wij gebruiken 
precies dezelfde online afspraak-
module als u. 

Een nieuw reis- of rijbewijs kunnen wij op 
dit moment leveren volgens de gewoonlijke 
termijn van 6 werkdagen na de aanvraag.

Iets melden over de openbare ruimte? 
Meld het met Fixi
Lantaarnpaal defect? Een stoeptegel 
verzakt? U kunt dit eenvoudig aan ons 
doorgeven via i i  op i.nl  of met de 
gratis Fixi-app (beschikbaar in de appstore 
op uw telefoon). 

Zet uw melding erin, voeg eventueel een 
foto toe en vul uw mailadres in. Dan blijft u 
automatisch op de hoogte van de behan-
deling van uw melding.

ellen over de openbare ruimte kan ook  
tijdens kantooruren via 14 0251. Een 
medewerker zet de melding dan voor u in 
Fixi. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.castricum.nl (Aanvragen en 
regelen-Melding openbare ruimte).

Uitgeesterweg van Castricum naar 
Uitgeest gestremd van 27 juni t/m 29 juli
De brug over de Hendriksloot in de Uit-
geesterweg van Castricum naar Uitgeest 
verkeert in slechte staat en wordt ver-
vangen. Deze brug, die in de volksmond 
bekend staat als het ‘Witte bruggetje’, is 
uitsluitend bestemd voor langzaam verkeer 
en vergunninghouders. 

Planning
De werkzaamheden duren volgens plan-
ning 5 weken, van 27 juni t/m 29 juli. 

Gedurende de werkzaamheden is de weg 
gestremd voor al het verkeer. Voor het 
etsverkeer wordt een omleiding ingesteld. 
e e loopt via et etspad parallel aan de 
2  en et uitendijkspad.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de gemeen-
telijke toezichthouder de heer Zonneveld, 
te bereiken via telefoonnummer 14 0251, 
of per mail ron onneveld debuc .nl

      

Agenda Raadsplein 
Donderdag 23 juni 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 21.00      Auditcommissie
20.00 – 21.00 Amendement op zienswijze begroting 2023 van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord*

21.15 – 22.30       Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen

elegen eid tot bespreking van gewij igde moties en 
amendementen bij de 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023

esluitvorming
A 1e FIRAP 2022 / Kadernota 2023 inclusief moties en 

amendementen
ienswij e op jaarrekening 2 2  en begroting 2 2  van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord incl. amendement 
5 Sluiting

        

Voorlopige agenda Raadsplein 
Donderdag 30 juni 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.30 Commissie delegatiebesluit Omgevingswet 

Pauze

20.45 – 21.45 Commissie motie Forza!
Castricum inzake huis-
vesting statushouders

Commissie Algemene Zaken
1A.   Aanwijzing omroep 

Castricum tot lokale 
publieke mediainstelling 

.   tatutenwij iging 
1C.   Diverse benoemingen
2 .   esluitenlijst raadsverga

deringen 9 en 16 juni 2022 
2 .   ijst van ingekomen stukken 

30 juni 2022
2C.   Lijst ter inzage gelegde 

informatie 30 juni 2022
2D.   Mededelingen van het college
2E.   Vragen uit de raad

Raadsvergadering
22.00 – 22.15 1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen

esluitvorming
A Jaarrekening gemeente Castricum 2021

anwij ing omroep astricum tot lokale publieke media
instelling

tatutenwij iging 
D Diverse benoemingen 
5. Sluiting 



1 op de 3 vrouwen krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 22 juni 2022

Gemeentenieuws

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

 Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Henri Schuytstraat 8 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
15 juni 2022 (Z22 076970)
Kerkweg 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 10 juni 2022 
(Z22 076384)
Koningsweg 72a a in Akersloot, het wijzigen van bestemming kantoor naar wonen, 
datum ontvangst 9 juni 2022 (Z22 076200)
Nuhout van der Veenstr 14 in Castricum, het verbreden van de inrit, datum ontvangst 
14 juni 2022 (Z22 076713)
Oranjelaan 2a in Castricum, het plaatsen van een tijdelijke huisvesting, datum ontvangst 
15 juni 2022 (Z22 077042)
Roelat 48 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 9 juni 2022 (Z22 
076282)
Wielewaal 11 in Castricum, het vervangen van de kap, datum ontvangst 13 juni 2022 
(Z22 076709)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Breedeweg 55 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen, verzenddatum 14 juni 
2022 (Z22 074100)
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van de Hoeptuin, verzenddatum 15 juni 
2022 (Z22 064539)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burg Lommenstraat 12 in Castricum, het plaatsen van twee dakopbouwen in het voor- 
en achterdakvlak, verzenddatum 10 juni 2022 (Z22 068698)
Klein Dorregeest 12 in Akersloot, het vervangen van een schuilplaats voor vee, 
verzenddatum 13 juni 2022 (Z22 065706)
Van Duurenlaan 11 in Castricum, het plaatsen van zonnepanelen op een 
rijksmonument, verzenddatum 10 juni 2022 (Z22 066939)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bachstraat 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 16 mei 2022 
(Z22 068906)
Magnolialint 10 in Limmen, het plaatsen van een dakserre, verzenddatum 17 mei 2022 
(Z22 069395)
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)

De Vereeniging 14 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 7 juni 
2022 (Z22 068137)
Paulingstraat 23 in Castricum, het plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen, 
verzenddatum 20 mei 2022 (Z22 068322)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Huibert van 
Ginhovenstraat in Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf 22 juni 
2022 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Team Verkeer en Vervoer Castricum via 14 0251.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Op locatie De Santmark ter hoogte van huisnummer 530 in het gazon wordt binnenkort 
een wilg verwijderd. Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen boom

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 
De Zanderij Zuid Deelgebied 3
Inhoud bestemmingsplan
Het plan voorziet in de herontwikkeling 
van het voormalige Kaptein Kaasterrein 
en enkele aangrenzende percelen. 
Het plangebied wordt begrensd door 
de Kramersweg, de Geversweg en 
de Oude Schulpweg in Castricum. 
De bestaande opstallen op het terrein 
worden gesloopt en daarvoor in de plaats 
wordt een woningbouwlocatie voor 103 
woningen in een nieuw aan te leggen 
duinlandschap gerealiseerd, bestaande uit 
53 appartementen (waarvan 26 sociaal), 49 
woningen en één meergezinswoning. Ook 
komt er een wadi, een speelvoorziening en 
diverse parkeervoorzieningen.

Verzoek hogere waarde 
Wet geluidhinder 
Als gevolg van het lawaai van het 
wegverkeer en de spoorlijn zal de 
geluidsbelasting op de gevels van de 
nieuw te bouwen woningen aan de 
oostzijde van het plangebied hoger zijn 
dan de voorkeursgrenswaarde van deze 
geluidsbronnen. De gemeente is van plan 
voor deze woningen een hogere waarde 
vast te stellen.

Waar en wanneer kunt 
u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbesluit Hogere Waarde Wet 
geluidhinder liggen vanaf donderdag 23 juni 
2022 tot en met 4 augustus 2022 ter inzage 
in het gemeentehuis van Castricum. 

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder 
mondeling of schriftelijk een zienswijze 
naar voren brengen bij de gemeenteraad 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan De Zanderij Zuid 
Deelgebied 3 Castricum’.

Bij een eventueel beroep dienen alle 
beroepsgronden in het beroepschrift te 
worden opgenomen. Deze kunnen na 
afl oop van de beroepstermijn niet worden 
aangevuld. Verder verloopt de behandeling 
van het beroep versneld. Deze procedure is 
nu nog niet aan de orde.

Meer informatie
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijze (op afspraak) en meer informatie: 
dhr. R. van den Haak, via telefoonnummer 
14 0251.

VERKEERSBORD
STUK?
MELD HET MET FIXI

Fixi flyer A5 staand.indd   6 6-8-2020   15:45:56

Groot onderhoud voetgangersbrug 
Willem de Rijkepark
Maandag 27 juni wordt gestart met groot 
onderhoud aan de voetgangersbrug in 
het Willem de Rijkepark, gelegen tussen 
de Willem de Rijkelaan en Soomerwegh. 
Gedurende deze werkzaamheden, die naar 
verwachting twee weken duren, is de brug 
gestremd. 

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de gemeen-
telijke toezichthouder de heer Deijle, te 
bereiken via telefoonnummer 14 0251, 
of per mail davedeijle@debuch.nl

Maag Lever Darm stichting collecteert 
van 12 t/m 18 juni 2022.

VERKEERSBORD STUK?
MELD HET MET FIXI
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Mineke de Geest maakte een reeks 
impressionistische schilderijen en 
tekeningen over de Zanderij.
Foto: aangeleverd

Het podium bij de boshutten wordt nog niet veel gebruikt. Foto: aangeleverd

Castricum - Op 2 en 3 juli zal Mineke 
de Geest haar impressionistische 
schilderijen en tekeningen over de 
Zanderij exposeren in de boshutten 
aan het Scoutingpad 1. De 
boshutten, bekend bij vele scholieren 
uit de omtrek omdat zij daar school-
kamp gehouden hebben, liggen aan 
de rand van de Zanderij. Mineke, ook 
wel mevrouw Boshut genoemd, 
loopt al vele jaren over de Zanderij 
naar de boshutten om de schapen, 
geiten en kippen te voeren. Ze geniet 
van de prachtige omgeving en maakt 
de mooiste foto’s, die op www.zande-
rijcastricum.nl te zien zijn. Deze foto’s 
zijn een inspiratiebron voor haar 
schilderijen en tekeningen die ze de 
laatste jaren maakt. Op impressionis-
tische wijze geeft ze de Zanderij-
sfeer weer. Naast het schilderen met 
olieverf op doek, tekent ze ook op 
boomschijven van bomen die op de 
Zanderij hebben gestaan (zie ook 
haar website www.vinesprit.nl).

Naast het werk van Mineke zal ook 
werk van andere exposanten te zien 
zijn. De bollenteelt en de nieuwe al 
aanwezige natuurontwikkeling op de 
Zanderij zullen eveneens de 
aandacht krijgen. PWN zal op beide 
dagen tussen 11.00 en 12.00 uur 
aanwezig zijn om de bezoekers meer 
te vertellen over de natuurontwikke-
ling die al heeft plaatsgevonden op 

een aantal delen van de Zanderij. 
Ook is er gelegenheid om de 
Zanderij vanaf een hoger niveau te 
bekijken. Vanaf een boomplateau 
heeft u een andere kijk op dit gebied. 
Op het boshuttenterrein hebben de 
vaste vrijwilligers ook een mooi 
podium gebouwd, dat nog niet veel 
gebruikt is door muzikanten. Muzi-
kanten zijn welkom om geheel vrij-
blijvend tijdens de expositie tussen 
15.00 en 17.00 uur akoestisch te 
komen spelen. Stuur een bericht naar 
minekedegeest@hccnet.nl voor meer 
informatie.

Expositie over de Zanderij

Beverwijk/Castricum - Het team van 
musicaldansschool Blijmond uit 
Beverwijk viert dat ze de zware coro-
najaren hebben overleefd. In 2019 

bracht Blijmond voor het laatst een 
musical op de planken. De volgende 
productie was al helemaal af, maar 
moest men in 2020 een week vóór de 

voorstelling annuleren. Nu komt Blij-
mond met ‘Het internaat’, een 
musical over een meisjesinternaat 
waar een nieuwe leiding komt. Charis 
de Ruijter schreef het script, maakte 
de choreogra�eën en tekende voor 
de regie. Erik de Ruijter nam de 
muziek voor zijn rekening. De 35 
leden van Blijmond hebben er heel 
veel zin in. De uitvoering is in theater 
Koningsduyn aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum op zaterdag 
25 juni om 17.00 uur en zondag 26 
juni om 15.00 uur. Kaarten à 12,50 
euro zijn via https://geesterhage.nl/
theater-koningsduyn/ te bestellen.

Blijmond speelt ‘Het internaat’ 
twee keer in theater Koningsduyn

Een repetitie voor de musical ‘Het Internaat’ bij musicaldansschool Blijmond in 
Beverwijk. Foto: aangeleverd

Heiloo - Sinds het winnen van The 
Voice Holland staat Jim van der Zee 
in het middelpunt van de aandacht. 
Jim en zijn band begonnen langs de 

Nederlandse festivals te touren en 
speelden onder andere op Concert@
Sea, The Amsterdam Gay Pride, het 
Amsterdam Prinsengrachtconcert en 

voor de koninklijke familie op 
Koningsdag. In ‘Keep it fresh’ bepaalt 
Jim per week wat hij gaat zingen en 
met wie hij op het podium gaat 
staan. Soms staat hij alleen, waarbij 
hij de vrijheid neemt om te zingen 
wat hij voelt op dat moment. Andere 
keren neemt hij een band, een 
zangeres of een begeleider mee, 
waardoor er weer iets compleet 
nieuws gebeurt. Tijdens deze voor-
stelling doet hij er alles aan om de 
ervaring zo uniek mogelijk te maken 
en alles te geven wat hij in zich heeft. 
De perfectie zit in de imperfectie van 
het moment. Let’s keep it fresh! Kom 
genieten van dit unieke optreden op 
zaterdag 9 juli aanstaande in de 
Cultuurkoepel, aanvang 20.15 uur. 
Kaarten à 16 euro zijn verkrijgbaar 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
aan de zaal.

Jim van der Zee in Cultuurkoepel

Jim van der Zee. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & vrijdag 19.30 uur
zaterdag 20.00 uur

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

Elvis
vrijdag 15.00 uur 

maandag & woensdag 20.00 uur
Falling for Figaro

donderdag & vrijdag 19.30 uur
zaterdag 15.00 uur

Jurassic World: Dominion
zaterdag & zondag 20.00 uur

dinsdag 20.00 uur
Top Gun: Maverick

zondag 15.00 uur 
Downton Abbey

zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

vrijdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Lightyear (NL)

Programma 23 juni t/m 29 juni

In dit door en door �lmische drama 
zien we het leven van Elvis Presley 
vanuit het perspectief van zijn 
gecompliceerde relatie met zijn 
mysterieuze manager Colonel Tom 
Parker. Aan de hand van Parker 
schetst de �lm de meer dan twintig 
jaar beslaande complexe dynamiek 
tussen hem en Presley, van Presley’s 
doorbraak tot aan zijn status als 
ongekende superster, tegen de 
achtergrond van het veranderende 

culturele landschap en het verlies 
van onschuld in Amerika. Centraal in 
die reis staat een van de belangrijkste 
en invloedrijkste mensen in het leven 
van Elvis: Priscilla Presley.
De �lm Elvis is een groots opgezette 
bioscoop�lm van Warner Bros. 
Pictures en de voor een Oscar geno-
mineerde visionaire �lmmaker Baz 
Luhrmann  met hoofdrollen voor 
Austin Butler en Oscarwinnaar Tom 
Hanks.

Elvis

Lang voordat hij een superschurk 
wordt, is Gru een 12-jarig jongetje in 
een buitenwijk in 1970, dat vanuit 
zijn kelder plannen smeedt om de 
wereld te veroveren. Maar dat gaat 
nog niet zo goed. 
Als de Minions, onder wie Kevin, 
Stuart, Bob en Otto (een nieuwe 

Minion met een beugel die het heel 
graag goed wil doen), op Gru’s pad 
komen bundelen de onwaarschijn-
lijke vrienden hun krachten. 
Samen bouwen ze hun eerste schur-
kenhol, ontwerpen ze hun eerste 
wapens en bereiden ze hun eerste 
missies voor. 

Minions: Hoe Gru superschurk 
werd (première)

Castricum - In het kader van het afgelopen archeologieweekend organi-
seerde Oud-Castricum naast de gebruikelijke open dag een leuke activiteit op 
de zondagmiddag. De jeugd kon namelijk op het terrein tegenover De Duyn-
kant kennis maken met een stukje archeologie door te leren hoe je moet 
detecteren. Ron van Wezep van de taakgroep Archeologie zei daarover: ,,Het 
was een zeer geslaagde middag, waar zo’n honderd kinderen op afkwamen. 
Zij mochten met behulp van een detector pakketjes opgraven die wij genum-
merd in de grond hadden verstopt. Onder degenen die daarin zijn geslaagd, 
wordt via loting een aantal winnaars getrokken. Die worden op een maandag-
avond uitgenodigd in ons gebouw en ontvangen een echte zilveren Romeinse 
munt.’’ Tekst en foto: Hans Boot

Geslaagde archeologiemiddag 
Oud-Castricum voor kinderen



Hanneke de Leeuw Smink
* Rotterdam,  † Castricum, 
30 mei 1940 18 juni 2022

Zaterdagochtend blies Han 
in alle rust haar laatste adem uit.

We gaan haar missen.
Arjen, Loreto en Ari

Onweer en groen
Als het gaat onweren en 
de overledene is op bed 
of in open kist opge-
baard, hoor ik de fami-
lie vaak zeggen dat ze 
bang zijn dat het nu mis 
zal gaan. “Nu zal zij snel 
groen worden”, wordt 
dan gezegd.
Deze angst komt voort 
uit vroegere tijden, toen 
de middelen om het 
lichaam van de overle-
dene te koelen, beperkt 
waren. 
Onweer gaat meest-
al gepaard met hoge 
temperaturen en een 
hoge luchtvochtig-
heidsgraad. Een gevoel 
van ‘drukkend’ weer. 
Als, zoals vroeger het 
geval was, de koeling 
onvoldoende is, heeft 
dat als gevolg dat er 
een vermenigvuldiging 
van micro-organismen 
ontstaat. 
Deze bacteriën zijn voor 
het grootste deel af-
komstig uit het darmka-
naal. Een goede koeling 
remt dit ontbindings-
proces af.

Ook balsemen kan ont-
binding tegengaan. Bij 
repatriëring per vlieg-
tuig van een overlede-
ne wordt  het lichaam 
verplicht gebalsemd, 
zodat in land van her-
komst nog kan worden 
opgebaard. Bij vliegen 
ontstaat er een lucht-
drukverschil hetgeen 
de ontbinding versnelt.
Niet het onweer zelf 
veroorzaakt een snelle-
re ontbinding. Wel de 
genoemde omstandig-
heden er omheen kun-
nen de groenveroorza-
kers zijn.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

In liefde losgelaten onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en omama

* Castricum,
27 januari 1927

Marion en Kees
     Nina en Ruben
          Sieb, Mats
     Simon en Maartje

Liesbeth en Gerard
     Martijn en Rosanne
     Lisette en Martijn
     Robbert en Anne-Simone
          Victoria, Rosalie

Cissy en Cor
     Joris en Naomi
     Ceciel en Niels
     Anneloes en Maarten

Ivonne en Pierre
     Iris en Pieter
     Luuk en Riëlle

Burg. Zaalbergstraat 9
1901 BB  Castricum

† Castricum,
16 juni 2022

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op het kerkhof bij de St. Pancratiuskerk te Castricum. 

Wat blijft

Ik heb mijn moeder niet verloren
Daarvoor gaf zij mij te veel
Wat zíj mij zei, dat blijf ik horen
Van wat ik ben, is zij mijn deel
Ik kom haar overal nog tegen
In wat ik doe én wat ik laat
Zij was en blijft voor mij een zegen
Waarvan het spoor steeds verder gaat

echtgenote van Theo Vlaarkamp † 2015

Yolanda en Dick
     Viviane en Rento
          Julia
     Nathalie en Nick
     Suzanne

Patricia en Leon
     Peter en Ramona
          Niek, Kate
     Francis en Sander
          Melina, Naomi
     Jos

Sandra en Dirk
     Merel
     Dorus
     Sara en Nick
     Mees

Cies Vlaarkamp - Steeman
Francisca Maria Anthonius

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

Bezoek charonuitvaartbegeleiding.nlBezoek charonuitvaartbegeleiding.nl

Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Wij werken samen 
een afscheid 

toe dat bij u en uw 

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

"Wees een beetje lief voor elkaar" "Wees een beetje lief voor elkaar" 
- Els - - Els - 

Els is thuis, alwaar geen bezoek. 

Er is gelegenheid tot condoleren op 
donderdag 23 juni van 19.00 - 20.30 uur, 
bij Gasterij Nieuw Westert, 
Oude Schulpweg 18, Egmond-Binnen. 

Het afscheid van Els vindt plaats op vrijdag 
24 juni om 13.00 uur op Waerdse Landen, 
Krusemanlaan 5, Heerhugowaard. 

Aansluitend is er gelegenheid tot samenzijn en 
condoleren. 

Correspondentieadres: 
Rooseveltlaan 87, 1902 DK Castricum 

Onze speciale dank gaat uit naar 
Huisartsenpraktijk Bakkum en alle 
zorgmedewerkers die haar liefdevol hebben 
begeleid en bijgestaan. 

* Alkmaar, 10 oktober 1947 
† Castricum, 18 juni 2022 

Hans 
     Mickey 3

Fred 
     Rocky 2

Patrick en Rienke 
     Tijgert 3

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar 
voor de liefde die zij ons al die jaren heeft 
gegeven, laten wij u weten dat in alle rust is 
overleden mijn lieve vrouw, onze liefdevolle 
moeder, mijn lieve schoonmoeder 

Elisabeth Maria Mekken - van Vliet 

Els 

Els hield van witte freesia 

Echtgenote van Hans Mekken 
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LEZERSPOST

In uw editie van 15 juni wordt (eenzijdig door Rijkswaterstaat) uitgebreid 
bericht over de huidige zandsuppleties voor de Noordzeekust onder 
andere nabij Castricum. Ten gevolge van het zinloze en kostbare 
verplaatsen van zand verdwijnt ons belastinggeld al jaren letterlijk in een 
bodemloze put. Zand dat door stroming gewoon weer geruisloos 
verdwijnt waarna de volgende suppletie gaat plaatsvinden. Het tegen-
gaan van de afkalving van de stranden kan allemaal veel intelligenter en 
e�ectiever, maar dat gebeurt niet. Ik ben zelf geen waterbouwkundig 
ingenieur, maar als betrokken en bezorgde burger, wonende aan de kust, 
kan ik zelf in ieder geval wel concluderen dat de huidige methode niet 
werkt. Terwijl er diverse alternatieve methoden beschikbaar zijn als 
substituut met een hogere e�ciëntiegraad, op langere termijn e�ectief 
en (omgerekend) tegen lagere kosten. Als er wellicht bedrijfsmatige 
partijen bij betrokken zijn die er �nancieel belang bij hebben om deze 
ine�ciënte werkwijze in stand te houden, dan lijkt mij een nader onder-
zoek gewenst.

Loek de Git, Castricum

Zandsuppletie

Castricum/Uitgeest - Op de dag dat de minister-president honderden Dutchbat-veteranen namens het kabinet 
excuses aanbood voor de handelwijze van het kabinet rond het drama in Srebrenica in 1995, arriveerden achttien 
historische legervoertuigen bij het Oude Raadhuis in Castricum. Hier werd de colonne verwelkomd met muziek van de 
(Emergo) feestband El Guappo. Het bezoek maakte deel uit van een rondrit die in het kader van Regionale Vetera-
nendag plaatsvond. Na het bezoek aan Castricum werd Uitgeest aangedaan. Hier vandaan reed de colonne terug naar 
Fort aan den Ham waar de bekende ‘blauwe hap’ werd genuttigd. Tekst en foto: Henk de Reus

Colonne historische legervoertuigen 
doet Castricum en Uitgeest aantOt VriJdaG iN dOrpShaRt CasTriCum

Op de markt vind je o.a. verswaren, snoep, bloemen, 
fashion en accessoires. Laat je verrassen door het 
diverse aanbod. Er is lekker veel reuring en je kan 
er heerlijk struinen. En je komt er altijd wel iemand 

tegen voor een praatje, super gezellig! 

Castricum - Bloedheet weer, 
Hollandse Nieuwe van Beentjes en 
ook nog een toepasselijke verrassing 
van het Ondernemersfonds oftewel 
Dorpshart. Echter alleen voor vaders 
die zich al verheugden op het markt-
bezoek of alleen maar mee mochten 
om de zware tassen te dragen. Die 

vaders kregen van Hein Poel in een 
toepasselijke uitdossing een �essen-
opener cadeau om die natte verfris-
sing te kunnen openen. Een leuke 
geste van het Dorpshart en ook nog 
de ambulante handel op deze 
marktdag. Allemaal in het kader van 
Vaderdag.

Dop eraf bij vaders van Dorpshart
Hein Poel verrast in toepasselijke uitdossing Hans Kaandorp. Foto: Aart Tóth

Tijdens het Initiatievencafé pitchen 
startende en gevorderde initiatiefne-
mers hun idee en hulpvraag. De 
aanwezigen in de zaal kunnen luis-
teren, inspiratie opdoen, netwerken 
en/of initiatiefnemers helpen met 
hun ideeën. Het doel is ondernemers, 
initiatiefnemers, politici en maat-
schappelijke organisaties bij elkaar te 
brengen om elkaar te leren kennen 
en in gesprek te gaan. Na a�oop van 
de pitchen is er een (netwerk)borrel 
waar wellicht de fundering gelegd 
kan worden voor een mooie 

samenwerking.
In de editie van 24 juni spreekt E.B. 
over collectief wonen voor ouderen. 
Een mogelijkheid die zowel ouderen 
aan een woning op maat helpt als 
doorstroming creëert op de woning-
markt. Veel ouderen bezitten een (te) 
grote woning, maar zien met het 
huidige woningaanbod geen 
passende woonoplossing. Daardoor 
blijven ze langer dan gewenst in een 
woning wonen die ook ruimte aan 
een heel gezin zou kunnen bieden. 
Ilse Hofstee praat over een evene-

ment voor Castricummers door 
Castricummers dat op 3 en 4 
september in het dorpscentrum van 
Castricum gaat plaatsvinden.

De laatste sprekers zijn Piet van der 
Linden en Alex van der Leest. Zij 
spreken over het Riksja Project: 
,,Eropuit in een riksja. Een heerlijk 
uitje voor minder mobiele ouderen.” 
Dit idee is gebaseerd op een 
succesvol internationaal concept, dat 
zij ook in Castricum mogelijk willen 
maken. Daarom zijn ze op zoek naar 
�nanciering voor de aanschaf van 
een moderne riksja. Geïnteresseerd? 
Kom luisteren op 24 juni om 17.00 
uur in clubMariz Lounge aan de 
Dorpsstraat 72.

Castricum - Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand vindt het Initia-
tievencafé Castricum plaats. Initiatiefneemster en gastvrouw Mariska 
Tauber nodigt inwoners, ondernemers en politici die een goed idee 
hebben of graag geïnspireerd willen raken, van harte uit voor deelname.

Weer diverse onderwerpen
in Initiatievencafé Castricum

Castricum - De energieprijzen 
blijven stijgen! Wacht niet tot de 
overheid je komt helpen maar begin 
vandaag met besparen. Energie-
coach Paul Sap: ,,Velen komen niet 
verder dan de verwarming wat lager 
zetten. Mijn oproep is: start vandaag 
met kleine dingen die echt e�ect 
hebben op je rekening. En kijk 
daarna naar de wat grotere en soms 
lastigere dingen zoals je huis 
isoleren. Waar dan te beginnen? Kijk 
eens op de websites van Milieu 
Centraal of Nibud voor wat tips. Bij 
CALorie beschikken we over een 
lea�et met 24 tips die nauwelijks 
geld kosten maar je wel meteen 
helpen met besparen. Ik noem er een 
paar: het plaatsen van een deur-
dranger op de deur naar de eerste 
verdieping, zodat niet alle warmte 
naar boven vliegt. Het vervangen van 
de rubbers bij de tochtige voordeur. 

Koop een waterbesparende 
douchekop en douche iets korter. 
Hang de was aan de lijn.
Gooi die tweede koelkast weg of zet 

hem alleen aan als er een feestje is. 
Eerder gaf een coach aan dat hij in 
een paar maanden veertig procent 
wist te besparen met kleine maatre-
gelen. Denk eens in: veertig procent! 
Dat is nogal wat! Als je alle kleine 
maatregelen hebt gehad, ga dan 
eens kijken of het dak goed genoeg 
geïsoleerd is. Kan de spouwmuur 
nog gevuld worden of moet dat 
oude dubbelglas niet eens 
vervangen worden? Daarvoor komen 
steeds betere subsidieregelingen, 
dus het is interessant om die te 
bekijken voordat je de opdracht 
geeft. 

Heb je ondersteuning nodig bij het 
kiezen wat te doen? Neem dan via 
CALorie contact op met een energie-
coach die je kan helpen bij het 
kiezen. Veel succes! Meer informatie: 
www.calorieenergie.nl.

Energietip: wacht niet, maar 
begin vandaag met besparen

Paul Sap is energiecoach bij de lokale 
energie-coöperatie CALorie.
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Door Hans Boot

In hetzelfde jaar gaat de gemeente 
over tot de aankoop van een motor-
spuit, die de naam ‘Otto’ draagt en 
nu staat opgesteld in de brandweer-
kazerne op de hoek van de Burge-
meester Boreelstraat en de 
Brakenburgstraat.

De aansluiting van Castricum op het 
waterleidingnet in 1925 is ook voor 
de brandweer van grote betekenis 
geweest. Na de tweede wereld-
oorlog heeft de Castricumse brand-
weer zich bijzonder ontwikkeld en 
zijn er door de komst van beter 
materiaal grote successen geboekt. 
Vele korpsen en vrijwilligers hebben, 
soms met gevaar voor eigen leven, 
zich ingezet voor de bestrijding van 
talloze branden en andere calami-
teiten in ons dorp. Redenen genoeg 
dus om aandacht te schenken aan 
het verlate jubileum van deze 
belangrijke organisatie.

Gedrevenheid
Het is op dinsdagavond gezellig druk 

in de kazerne die sinds 1955 het 
onderkomen is van de Vrijwillige 
Brandweer Castricum. Daarvoor 
geeft de huidige postcommandant 
Jacques van Beek, die de algehele 
coördinatie en administratie 
bewaakt, de volgende toelichting: 
,,Het is de vaste avond waarop de 
korpsleden bij elkaar komen. Door-
gaans wordt er dan ook geoefend. 
Dat houdt bijvoorbeeld het blussen 
van een duinbrand, hulpverlening als 
het open knippen van auto’s of het 
verhelpen van stormschades, water-
overlast en liftopsluitingen in. In feite 
doen we alles waarbij de burger 
geholpen moet worden.’’

Het korps bestaat momenteel uit 22 
leden, waarvan twee dames. Oud-lid 
Wilma Gorter was een van de eerste 
vrouwelijke manschappen. Zij brengt 
nog graag een bezoekje aan de 
kazerne en blikt terug: ,,Ik vond het 
een superinteressante tijd vanwege 
de broederschap. Bij de brandweer 
betekent het vrijwilliger zijn iets 
extra’s, omdat je letterlijk en �guur-
lijk voor elkaar door het vuur gaat.’’

Over het antwoord op de vraag wat 
de kracht is van het korps, hoeft de 
commandant niet lang na te denken: 
,,Dat is het enthousiasme en gedre-
venheid van de gehele groep. Die is 
zeer uniek en divers en staat altijd 
voor een ander klaar.’’

Spectaculaire branden
Het is snel duidelijk dat er nogal wat 
bij komt kijken voordat iemand zich 
brandweerman of -vrouw mag 
noemen. ,,In de eerste plaats moet je 
in de groep passen. Voordat je 
aangenomen wordt, willen we weten 
wat voor vlees we in de kuip hebben 
en laten we de kandidaat een aantal 
weken meelopen. Dan bepaalt de 
groep of hij of zij wordt aange-
nomen. Als het resultaat positief is, 
volgt een medische en fysieke 
keuring en start je met een opleiding 
voor manschap die een of twee jaar 
duurt. Na het a�eggen van twee 
examens met goed gevolg, mag het 
nieuwe lid worden ingezet’’, aldus 
Van Beek. Hij voegt daar nog aan toe 
dat iedereen, wat de rangen betreft, 
begint als aspirant. Vervolgens word 
je manschap en behoort specialisatie 
als chau�eur of bevelvoerder nog tot 
de mogelijkheden.

Over de ervaring met spectaculaire 
branden kunnen met name de neven 
Pascal en Ronald Sprenkeling 
meepraten. Zij traden in november 
1998 toe tot het korps en zijn nu de 
langst zittende leden. Pascal: ,,Voor-
beelden van grote branden, die wij 
hebben meegemaakt, zijn die van 
negentien lokalen van het 
Bonhoe�er College, strandpaviljoen 
Albatros, de boerderij van Dam en de 
duinbrand bij De Kruisberg. Ook het 
ongeval met twee vrachtwagens op 
de spoorwegovergang voor het 
huidige restaurant ‘Bij de buurvrouw’ 
was heel heftig. Natuurlijk moeten 
we ook wel eens uitrukken voor een 
futiliteit, maar we kunnen het risico 

niet lopen dat er iets aan de hand is.’’

Open dag
Na een coronapauze van ruim twee 
jaar wordt er op zondag 26 juni 
uitgebreid stil gestaan bij ruim een 
eeuw Vrijwillige Brandweer 
Castricum. Van 10.00 tot 16.00 uur 
vinden er voor jong en oud diverse 
demonstraties en leuke activiteiten 
plaats in de kazerne aan de Burge-
meester Boreelstraat 1. Daarna 
vieren (oud)korpsleden het jubileum 
tijdens een receptie en feestavond.

Tot slot laat de postcommandant 
weten dat nieuwe leden altijd van 
harte welkom zijn in verband met de 
verwachte vergrijzing in de komende 
jaren. Belangstellenden kunnen hier-
voor contact opnemen met Jacques 

van Beek via e-mail jvbeek@vrnhn.nl.

Felicitatie
Sinds jaar en dag is de burgemeester 
het hoofd van de brandweer. 
Daarom wilde Toon Mans ook graag 
een duit in het zakje doen: ,,Als 
burgemeester ben ik trots op de 
brandweerpost Castricum. Al 
honderd jaar staan ze bij nacht en 
ontij klaar om onze inwoners te 
helpen! In al die jaren hebben de 
korpsen enorme veranderingen en 
ontwikkelingen meegemaakt en 
toch bleven ze steeds paraat. Ik wil 
ze hierbij van harte feliciteren met 
het honderdjarig bestaan. Als burge-
meester ga ik vaker op bezoek bij 
honderdjarigen om hen te feliciteren, 
dus dat doe ik ook op de open dag 
op 26 juni.’’

Demonstraties en activiteiten ter ere van 
100-jarig bestaan Vrijwillige Brandweer 

De brandspuit ‘Otto’ die in 1920 door de gemeente werd gekocht en nog te 
bewonderen is. Foto: Oud-Castricum

Het korps in 1971. Foto: Oud-Castricum

Strandpaviljoen Albatros ging in juni 2007 in vlammen op. Foto: Oud-Castricum

Postcommandant Jacques van Beek. Foto: Hans Boot

De neven Pascal en Ronald Sprenkeling. Foto: Hans Boot

Castricum - Volgens het 18e Jaarboek (1995) van Oud-Castricum is de brandweer in Castricum tot 1920 
gebrekkig georganiseerd. Er is wel een korps, maar dat bevat veel te veel manschappen en kan daardoor niet 
e�ciënt functioneren. Burgemeester Lommen brengt daar verandering in en zorgt voor een nieuwe verorde-
ning. Er wordt uitgekeken naar geschikte personen voor het nieuwe korps. Dat resulteert in de oprichting van 
de Vrijwillige Brandweer op 11 februari 1920.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. vol afgunst; 7. schamel bezit; 12. kever; 13.
som van de opbrengsten; 14. vrouwtjesschaap; 15. klein kind;
17. zuivelproduct; 19. examen (proef); 21. bekende Nederland-
se motorrace; 22. brandstof; 24. periode van volwassen wor-
den; 27. Marokkaans hoofddeksel; 28. zwarte lekkernij; 30.
duinvallei; 31. bouwland; 32. paarsachtige kleur; 33. scheeps-
vloer; 35. antitank wapen; 37. geit (mannelijk); 38. voor niets
(pro deo); 41. deel van de hals; 42. tweekleppig weekdier; 44.
openbaar vervoermiddel; 46. plaats in Noord-Brabant; 47.
Engelse dame; 48. losplaats voor schepen; 49. religieuze
omroep (afk.); 50. ontvangstbewijs; 52. opgerolde gevulde
snack; 54. elektriciteit; 56. hemellichaam; 58. mals; 61. lokspijs;
62. stankafsluiter; 64. Chinese vermicelli; 65. deel van bijenkorf;
67. deel van zitvlak; 68. kledingstuk; 70. plezier; 72. ambacht
(stiel); 73. akte van uiterste wil; 76. vurig strijdpaard; 77. per-
soonlijk voornaamwoord; 78. nep (namaak); 79. afgesneden
stuk vis; 81. deel van de bijbel (afk.); 82. anticonceptiemiddel;
83. verdieping; 84. houten drinkbeker; 86. denksport; 87.
zwemtechniek.

Verticaal 1. jong en pril; 2. militaire rang (afk.); 3. gehooror-
gaan; 4. op het genoemde; 5. neerslachtig; 6. metaal; 7. galant
(oplettend); 8. ongegist druivensap; 9. wilde haver; 10. kippen-
product; 11. kantine (mess); 16. voertuig; 18. bejaard; 20.
boomsoort; 21. ogenblik; 23. reinigingszout; 25. geestdrift; 26.
schadelijk insect; 27. stevig en flink; 29. onderrok; 32. zijn mond
voorbij pratend; 34. witte wijn met crème de cassis; 36. begraaf-
plaats; 37. dierengeluid; 39. mooi en fraai gelegen; 40. Ooster-
se groet; 42. onaangenaam zoet; 43. icoontje in een tekstbe-
richt; 45. in de grond levend zoogdier; 46. rijksdienst voor het
wegverkeer (afk.); 51. godin van de dageraad; 53. oude wijn-
maat; 54. set vaatwerk; 55. getroffen; 56. zoutachtig; 57. alge-
meen voorschrift; 59. boomvrucht; 60. positief (voordelig); 62.
geluid van een slang; 63. deel van een breukgetal; 66. binnen-
vaartuig; 67. gong; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71.
elektrisch geladen deeltje; 73. huidsmeer; 74. eerste mens; 75.
deel van de mond; 78. langs (over); 80. handbagage; 82.
Nederland op vliegtuigen; 85. Polen (op auto’s).

Puzzel mee en maak kans op kaartjes voor een kappersbehandeling van wassen-knippen-fohnen t.w.v. €34,00    
bij Paola’s Kapsalon! Mail de oplossing voor maandag 27 juni naar puzzel@castricummer.nl

www.paolaskapsalon.nl   Burgemeester Mooijstraat 24c   Castricum - Tel.0251 730469

Paola’s
kapsalon

Win een kappersbehandeling 
voor wassen-knippen-fohnen 

t.w.v. €34,00 bij:
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Ruim twaalfduizend leerlingen zijn dit 
schooljaar aan de slag gegaan met de 
challenge ‘In het licht van Vincent’ in 
opdracht van hightechbedrijf ASML 
en het Van Gogh Museum. De lande-
lijke �nales vonden plaats in poppo-
dium POPEI in Eindhoven. Daar vond 
het Dutch Technology Festival plaats. 
Douwe, Jesper, Stijn en Hidde van het 
Bonhoe�ercollege bedachten een 
VR-game waarmee je door een schil-
derij van Vincent van Gogh wandelt. 
Dat ze met dit idee de eerste prijs in 
de categorie Explorer zouden winnen, 
hadden ze uiteraard wel gehoopt, 

maar de concurrentie was sterk. ,,Er 
waren zo veel andere goede 
projecten’’, reageerde het viertal na 
a�oop. Ze zijn heel blij met het 
behalen van de winst. Aan het project 
hebben ze enkele maanden gewerkt.

Winst voor leerlingen Bonhoeffercollege
Castricum - Een groepje leerlingen van het Bonhoe�ercollege heeft 
vorige week de eerste plaats behaald in de landelijke wedstrijd Vakkan-
jers op het onderdeel Explorer. De wedstrijd stond dit jaar geheel in het 
teken van de schilderijen van Vincent van Gogh. De centrale vraag 
daarbij was hoe je de kunstwerken van de beroemde 19e-eeuwse Neder-
landse meester kunt behouden voor de toekomst.

Het winnende team tijdens de prijsuitreiking. 
Foto: Alina Yahelska / Jet-Net & TechNet

U kunt op de jaarmarkt zomaar een 
paar uur zoet zijn. Diverse eetmoge-
lijkheden zorgen ervoor dat u geen 
honger hoeft te krijgen. Zoals elk 
jaar is er weer een breed assortiment 
aan kramen met veel leuke 
aanbiedingen. 
Diverse verenigingen uit het dorp 
zijn daarnaast goed vertegenwoor-
digd. Zo heeft TIOS een Air 
Tumblingbaan en verzorgt de 
harmonie ‘s avonds een optreden. 
Van kleding tot muziek en van lekker 
eten tot aan literatuur. En dat alle-
maal voor jong en oud!

Vredeburg
De benedenverdieping van Vrede-
burg aan de Dusseldorperweg is ook 
dit jaar weer geopend voor publiek. 
Tal van verenigingen laten hier zien 
wat er zoal gedaan kan worden. Bij 
goed weer is het terras bij Vrede-
burg geopend. Alsof dat niet 
genoeg is hebben ook EetBarLekker 
en Heeren van Limmen hun terras 
uitgestald om de bezoekers van de 
Jaarmarkt te verwelkomen. 
Op woensdag 29 juni bent u van 
14.00 tot 21.00 uur welkom om de 
markt te bezoeken.

29 Juni jaarmarkt in Limmen
Limmen - Op woensdag 29 juni vindt de jaarmarkt plaats. Bijna 150 
kramen zullen staan langs de Kerkweg en Dusseldorperweg. Van 14.00 
tot 21.00 uur zal het centrum weer bruisen van de handel, aanbiedingen, 
activiteiten, lekker eten en gezellig publiek. Net als eerdere edities hoopt 
de organisatie op mooi weer en op een nog mooiere opkomst vanuit de 
hele regio.
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Castricum - Er was lang naar uitgekeken en sublieme voorbereiding aan vooraf gegaan. Het evenement ‘Kids in 
Concert’ vond zaterdag plaats in sporthal De Bloemen. De grote sporthal was omgebouwd tot een heus ‘festival house’ 
waar ruim vierhonderd scholieren vol overgave hun stem lieten horen. Dit alles onder begeleiding van een professio-
neel orkest en dirigent Rolien Eikelenboom. Gelukkig waren er sponsoren om de kosten te dekken, waarna de 
opbrengst van de kaartverkoop geheel ten goede kon komen aan de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting voor onder-
zoek naar en ontwikkeling van medicijnen tegen taaislijmziekte. Het werd een geweldig spektakel met zangers, zange-
ressen, dansers van clubMariz en een geweldig dankwoord van organisator Herman Sterken. Kijk op www.kidsincon-
cert.nl en www.ncfs.nl voor meer foto’s. Nog een bijdrage storten? Kijk dan even op eerstgenoemde site. Foto’s: Aart 
Tóth/Rob Berkemeier.

Kids in Concert subliem spektakel
met ruim 13.000 euro opbrengst

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

VRIJDAG 24 JUNI
Presentatie over het boek ‘Ja, en 
daar sta je dan…’ over het leven en 
werk van beeldhouwer Gerard van 
der Leeden om 16.00 uur in de 
dorpskerk aan het Kerkpad 1 in 
Castricum.

Initiatievencafé om 17.00 uur bij 
clubMariz Lounge aan de Dorps-
straat 72 in Castricum. Aandacht 
voor collectief wonen voor 
ouderen, een evenement later dit 
jaar en het riksjaproject.

Opening expositie kunstproject 
‘Dromen Delven, Dromen Dragen’ 
van 19.30 tot 22.00 uur in het 
Ketelhuis aan het Watertorenpad 4 
in Bakkum. Toegang gratis.

Heart for Hiphop van 20.00 tot 
24.00 uur in The Nex aan de Dorps-
straat 20 in Castricum met Edo G, 
Large Professor, Fokis en Raw 
Wattage. Entreeprijs 18,50 euro.

ZATERDAG 25 JUNI
Zwerfvuil opruimen van 08.00 tot 
18.00 uur aan de Boekel in Akers-
loot. Aanmelden via info@recycle-
valley.nl, info op www.recycle-
valley.nl/noordhollandschschoon.

Musical ‘Het internaat’ door musi-
caldansschool Blijmond om 17.00 
uur in theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Kaarten à 12,50 euro via https://
geesterhage.nl/theater-konings-
duyn. Foto: aangeleverd

Optreden The Quest om 22.00 uur 
(inloop 21.00 uur) in Storey Club 
aan het Wilhelminaplein 1 in 
Akersloot.

ZONDAG 26 JUNI
Open dag honderd jaar brandweer 
Castricum van 10.00 tot 16.00 uur 
in de brandweerkazerne aan de 
Burgemeester Boreelstraat, in de 
Burgemeester Lommenstraat en 
op de Brink in Castricum met 
diverse demonstraties en infor-
matie van diverse organisaties.

Zondagsmarkt van 11.00 tot 17.00 
uur aan de Dorpsstraat en Burge-
meester Mooijstraat in Castricum. 
Meer dan honderd kramen, tevens 
food-trucks, kunstenaars en 
terrassen.

Start kwali�catierondes Dutch 
Junior Open bij Tennisvereniging 
Bakkum (Tennispark Vinkebaan) 
aan de Sifriedstraat 16 in Bakkum. 
Info op www.dutchjunioropen.nl.

Ringsteken om 13.00 uur in het 
centrum van Bakkum met vooraf-
gaand om 11.00 uur toertocht met 
oldtimertrekkers. Info via www.
ringstekenbakkum.com. Foto: 
aangeleverd

Musical ‘Het internaat’ door musi-
caldansschool Blijmond om 15.00 
uur in theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Kaarten à 12,50 euro via https://
geesterhage.nl/
theater-koningsduyn.

Themabijeenkomst ‘Dui�e’ over 
verhalen door De Witte Duif om 
16.00 uur in de protestantse kerk 
aan de Zuidkerkenlaan 25 in 
Limmen. Na a�oop gezamenlijke 
maaltijd met soep. Neem zelf ook 
iets te eten mee om te delen.

Bandje Balu met DJ Keanu & Sax 
du Lot van 17.00 tot 23.00 uur bij 
grand-café Balu aan de Dorpsstraat 
35a in Castricum. Muziek in Ibiza-
sound inclusief live saxofoon.

MAANDAG 27 JUNI
Tweede dag kwali�catierondes 
Dutch Junior Open bij Tennisver-

eniging Bakkum (Tennispark 
Vinkebaan) aan de Sifriedstraat 16 
in Bakkum. Info op www.dutchju-
nioropen.nl.

DINSDAG 28 JUNI
Start hoofdtoernooi Dutch Junior 
Open bij Tennisvereniging Bakkum 
(Tennispark Vinkebaan) aan de 
Sifriedstraat 16 in Bakkum. Info op 
www.dutchjunioropen.nl.

WOENSDAG 29 JUNI
Dutch Junior Open bij Tennisver-
eniging Bakkum, zie 28 juni

Jaarmarkt van 14.00 tot 21.00 uur 
aan de Kerkweg en Dusseldor-
perweg in Limmen. Bijna 150 
kramen, air-tumblingbaan, 
optreden harmonie en nog veel 
meer.

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

Mineke de Geest exposeert op 2 
en 3 juli haar impressionistische 
schilderijen en tekeningen over de 
Zanderij in de boshutten aan het 
Scoutingpad 1 in Castricum. PWN 
is op beide dagen tussen 11.00 en 
12.00 uur aanwezig om te vertellen 

over de natuurontwikkeling op de 
Zanderij.

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

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

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

De expositie kunstproject ‘Dromen 
Delven, Dromen Dragen’ is te zien 
tot 31 juli in het Ketelhuis aan het 
Watertorenpad 4 in Bakkum. 
Geopend op maandag, dinsdag en 
woensdag van 10.00 tot 18.00 uur 
en vrijdag, zaterdag en zondag van 
10.00 tot 21.00 uur. Toegang gratis.
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Door Ans Pelzer

Martijn: ,,Fietsers, wandelaars, auto’s 
die soms te hard reden en veel 
bezoekers die vanaf de Zeeweg het 
duin in- en uitrijden… Bezoekers-
stromen worden niet van elkaar 
gescheiden en iedereen moet zelf de 
weg vinden. Planologen noemen dat 
‘shared spaces’ – gedeelde ruimten. 
Een mooi voorbeeld daarvan is het 
gebied meteen achter het centraal 
station in Amsterdam. Daar krioelt 
alles door elkaar: �etsers, wandelaars, 
auto’s, veel mensen die van en naar 
de pont gaan. Bij deze gedeelde 
ruimten ga je ervan uit dat mensen 
verantwoordelijkheid nemen voor 
dat gebied en zelf opletten, zich 
sociaal gedragen en dat het daardoor 
veiliger wordt. We wilden ook een 

mooi plein maken dat recht doet aan 
De Hoep. Het gebouw lag voorheen 
wat verscholen.’’

Duurzame renovatie
,,We hebben de aannemers uitge-
daagd emissievrij te werken, dus 
veelal met elektrische machines. Een 
enkele keer lukte dat niet omdat 
bijvoorbeeld zware betonblokken 
hijsen zo veel energie vraagt dat de 
elektrische machine het niet aankan. 
Soms blijkt het stroomnet het niet 
aan te kunnen. Maar uiteindelijk 
lukte het meestal wel. De aannemer 
leerde en wij leerden ervan. Iemand 
moet er mee beginnen om die 
ontwikkeling aan te jagen.’’

‘Veel waardering’
,,Nu is er voor De Hoep een ruimte 

voor �etsers en wandelaars om 
elkaar te ontmoeten, een plaats om 
af te spreken. De Hoep komt beter uit 
in het landschap. Het aantal parkeer-
plaatsen is ongeveer gelijk gebleven. 
Deze herinrichting hebben we 
natuurlijk in goed overleg gedaan 
met Johanna’s Hof. De bezoekers 
daarvan maken ook gebruik van de 
parkeerplaats en het plein. Het is nu 
bijna klaar. Er zijn ook goede info-
borden over het gebied en we 
merken dat het zeer gewaardeerd 
wordt.’’

Over Martijn
Martijn werkte eerder voor Waternet 
in onder andere de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en nu, sinds drie 
jaar, voor PWN. 
,,Voor deze baan zijn we ook in 
Castricum gaan wonen. Tot groot 
genoegen. Ik ben een, wat ze 
noemen, ‘stapelaar’: via het middel-
baar beroepsonderwijs en het hbo 
naar de universiteit. Er werd gedacht 
dat ik minder goed met talen was 
omdat ik dyslectisch ben, maar dat 
bleek wel mee te vallen. Dat stapelen 
heeft voor mij heel goed gewerkt, ik 
merk nog dagelijks de voordelen 
ervan. Ik heb geleerd heel praktisch 
te werken en kan meedenken met de 
mensen die het werk met hun 
handen moeten doen. Maar ook 
meer organiserend en mijn werk is 
daarnaast ook heel abstract. De 
puzzel leggen hoe iets eruit moet 
gaan zien en waar je dan allemaal 
rekening mee moet houden. Het zijn 
twee verschillende werelden. Je kunt 
iets allemaal bedenken en tekenen 
maar het moet ook gemaakt en 
uitgevoerd worden waarbij we alle 
functies en gebruikers ook nog 
willen bedienen.’’

Castricum - Een onveilige situatie met heel veel verkeersstromen, zo 
noemt PWN-Project-manager Martijn van Schaik (39) het terrein van De 
Hoep voor de renovatie. Hij is verantwoordelijk voor de herinrichting. 
,,Het gebied is nu zo ingericht dat het een gezamenlijk plein is 
geworden.’’

Herinrichting De Hoep: van onveilige 
situatie naar ‘gezamenlijk plein’

Overleg over de werkzaamheden bij De Hoep. Foto: aangeleverd

Castricum - Het bekende Open Tuinenweekend werd afgelopen zaterdag en zondag gehouden in Castricum, Akersloot 
en Uitgeest. Diverse inwoners met groene vingers hadden weer hun uiterste best gedaan om met hun tuin zo goed 
mogelijk voor de dag te komen. Dat gold ook voor Rick en Annelies van Eijken, die 22 jaar geleden achter hun huis aan 
de Dr. Leenaersstraat beschikten over een grasveld van zo’n 400 m2 met wat coniferen. Het echtpaar lichtte toe: ,,In de 
loop der jaren hebben we dit ingericht als mediterrane bostuin met een veranda en verschillende hoekjes en zitjes. Ook 
staan er nu drie hoge beuken in de vorm van een zuilen. Achterin de tuin was er nog plaats voor een blokhut, waar 
Annelies beroepsmatig zelf tuinen ontwerpt. Noem dit gerust maar een uit de hand gelopen hobby!’’ 
Tekst en foto: Hans Boot

Weer veel mooie tuinen te zien

Door Aart Tóth

We maken kennis met de eigena-
resse van deze nieuwe schoonheids-
salon. ,,Mijn naam is Carola Rinck, 38 
jaar jong en moeder van twee kids. 
Op jonge leeftijd wist ik al dat ik iets 
in de uiterlijke verzorging wilde gaan 
doen en in 2002 ben ik afgestudeerd 
als schoonheidsspecialiste. 

Na mijn studie startte ik als schoon-
heidsspecialiste/verkoopster bij een 
Pour Vous-parfumerie in Haarlem. Na 
twaalf jaar maakte ik de overstap 
naar de wellness van Hotel van 
Oranje in Noordwijk. Als allround 
schoonheidsspecialiste heb ik daar 
veel ervaring opgedaan in de zes jaar 
die ik daar werkte.’’
Skin Creations is gevestigd aan de 
Visweg 59e in Limmen, waar Carola 
Rinck met haar achttien jaar ervaring 

in beauty & wellness sinds 24 mei 
2022 haar uitgebreide pakket 
aanbiedt. De behandelingen met 
Sothys kunnen cosmeceutisch zijn, 
hetgeen inhoudt tussen cosmetisch 
en medisch in. Dit zijn intensieve 
huid-verbeterende behandelingen. 
Daarnaast biedt Skin Creations ook 
lichaamsbehandelingen, minerale 
make-up en hand- en nagelbehande-
lingen. Ultiem genieten doe je 
tijdens een van de arrangementen. 
Op woensdag 29 juni kun je kennis-
maken bij een hapje en drankje 
tijdens de feestelijke opening van 
15.00 tot 20.00 uur. Neem gerust de 
kinderen mee, zij kunnen zich 
vermaken op een springkussen 
terwijl je zelf een demobehandeling 
meemaakt. Vooraf alvast een kijkje 
nemen? Kijk op www.skincreations.nl 
of bel bij vragen met nummer 06 
29298931.

Limmen - Je herkent het bovenstaande vast wel… Je weet niet precies 
wat je voor cadeau moet kopen voor de verjaardag van een vriend of 
vriendin. Meestal wordt het een of ander onbenullig presentje, waar niet 
echt op gewacht wordt. Om iets persoonlijks te geven is een cadeaubon 
van Skin Creations een goed idee. Zowel voor dames als heren en met 
veel zorg ingepakt, echt een cadeau waar je mee voor de dag kunt 
komen.

Skin Creations, een cadeau
voor jezelf of een ander

Carola Rinck in haar schoonheidssalon Skin Creations. Foto: aangeleverd

Via ultrasound worden de vetcellen 
aangepakt en tegelijkertijd worden 
de spieren middels elektrostimulatie 

getraind, zonder kans op blessures. 
Het is laagdrempelig, niet alleen voor 
mensen die fanatiek sporten en dat 
laatste extra randje niet weg krijgen, 
maar ook voor de mensen die niet 
meer actief kunnen of willen sporten. 
Ook helpt het tegen cellulitis en 
striae. Het apparaat doet het werk, 
terwijl je ontspannen ligt. Zo simpel 
is het! Er wordt gekeken naar de 
wens van de klant en wat daarvoor 
nodig is. Het aantal behandelingen is 
afhankelijk van iemands doel en is 
zowel voor mannen als vrouwen. 
Nieuwgierig geworden? Meld je aan 
voor een intake en proefbehande-
ling, nu voor 39 euro. Bel/app naar 06 
85852603, stuur een e-mail naar 
limmen@easyslim.nu of kijk op www.
easyslim.nu voor meer informatie.

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

De pads doen het werk.
Foto: Easyslim.nu. 
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De recreanten spelen hun wedstrijd 
door de weeks. De thuiswedstrijden 
zijn op woensdagavond en uit kan 
dit variëren. Daarnaast traint het 
team ook één avond in de week. Op 
woensdag 29 juni is de training 
openbaar, zodat geïnteresseerden 
een keer kunnen meedoen. Deze 
training is van 20.00 tot  21.15 uur. 
Daarna is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten met ko�e/thee of iets 

anders. Wil je eerst alleen komen 
kijken, dan is dat natuurlijk ook 
prima. Het team blijft doortrainen tot 
de zomervakantie, dus een week 
later aansluiten is ook mogelijk. De 
training is ofwel op maandag- ofwel 
op woensdagavond. Spontaan langs-
komen mag, maar aanmelden via 
werving@meervogels60.nl geniet de 
voorkeur. De training is buiten bij het 
handbalcomplex aan de Boschweg 3.

Nieuwe teamleden gezocht
Akersloot - De dames-recreanten van handbalvereniging Meervogels ‘60 
zoeken acht nieuwe teamleden, waaronder een keepster. Het huidige 
team bestaat uit zestien dames, dat is te veel voor één team en te weinig 
voor twee teams. De leeftijd van de meeste teamleden ligt tussen de 20 
en 40 jaar, maar jonger en ouder is uiteraard ook welkom.

Sfeerbeeld van een eerdere editie van het Zevenklappertoernooi. Foto: aangeleverd

In principe geldt als (enige) voor-
waarde dat de deelnemers zich 
inschrijven als dubbel of mixed 
dubbel. Maar er is nu ook de moge-
lijkheid tot het volgen van een 
tennisclinic. Dus als je een keertje 
wilt kijken of tennis iets voor je is, 
bestaat ook de mogelijkheid om je 
zonder partner aan te melden. 
Zoals gewoonlijk speelt iedereen 
die meedoet aan het toernooi op 
de doordeweekse dagen weer drie 

keer een uur op vooraf vastgestelde 
tijden. Elke avond is er een dagprijs 
voor het dubbelteam dat tijdens de 
wedstrijden een – volgens de orga-
nisatie – zeer bijzondere prestatie 
heeft geleverd. Op zaterdag 9 juli 
worden de �nales gespeeld door de 
winnaars van de poules. Maar ook 
de verliezers mogen – als ze dat 
willen – op zaterdag nog een �nale 
spelen. Iedere avond heeft een 
landenthema en zowel muziek als 

hapjes zijn hierop afgestemd. Op 
donderdag is er weer live muziek, 
verzorgd door de Castricumse 
chansonnier Eduard. Na de �nales 
wordt op zaterdag een heerlijke 
barbecue verzorgd. In verband met 
het jubileum (negende lustrum) 
volgt daarna een feestelijke 
discoavond. 
De inschrijfkosten bedragen tien 
euro exclusief de (deels gesubsidi-
eerde) barbecue, waarvoor de deel-
nemers zich tijdens de toernooi-
week kunnen opgeven. Meer infor-
matie en aanmelding via 
tvczevenklapper@gmail.com. De 
organisatie heeft er veel zin in en 
hoopt weer op een vol tennispark.

Castricum - Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 juli organiseert Tennis-
vereniging Castricum het negende Zevenklappertoernooi. Dit gezellige 
toernooi staat open voor iedereen; de deelnemers hoeven dus geen lid te 
zijn van een tennisvereniging. Het is daarom een leuke manier om kennis 
te maken met tennis.

Zevenklappertoernooi en 
tennisclinic bij TV Castricum

Egmond/Den Haag - Op 12 juni kwam 
Boksclub De Groot in samenwerking 
met Boksclub De Ring in actie op deel 
twee van het evenement Boksen in de 
Schilderswijk in Den Haag. Toon Gaart-
huis (15) maakte voor de boksclub uit 
Egmond zijn debuut in het middenge-
wicht en heeft een goede partij laten 
zien, maar wist die niet te winnen.
De tegenstander bokste meteen vanaf 
het begin agressief naar voren met 
weinig variatie in zijn aanvallen, 
waarbij de druk op Gaarthuis continu 
hoog was. Gaarthuis, in het voordeel 
vanwege zijn lengte en bijpassende 
‘drijvende’ boksstijl, draaide goed om 

deze fantasieloze aanvallen heen. 
Daarbij pakte hij in de eerste ronde 
veel punten. De tegenstander wilde 
dat Gaarthuis ‘mee knokte’, waardoor 
de tactiek van Gaarthuis niet goed op 
gang kwam. Ook begonnen vermoeid-
heid en stress bij beide boksers lang-
zaam toe te slaan. Daardoor verliepen 
de tweede en derde ronde rommelig. 
In de derde ronde maakte Gaarthuis 
een uitglijder door de gladde vloer, 
waardoor hij zes tellen kreeg. Uitslag 
partij: 2-1 in het nadeel van Gaarthuis. 
Hij heeft echter bij zijn debuut laten 
zien dat hij onder grote druk zijn stijl, 
concentratie en tactiek behoudt.

Indrukwekkend debuut van 
Toon Gaarthuis in de ring

Castricum - Zondagochtend 18 juni 
was een mooie ochtend voor de 
meiden van Vitesse ’22 O10-1. Ze 
behaalden niet alleen de tweede 
plek in het Zilveren Herttoernooi, 
maar kregen tot hun verrassing ook 
nog eens o�ciële Ajaxshirts.
De meiden zaten in een poule van 
vier teams met HSV, Jong Holland en 

FC Castricum. Eén gewonnen 
wedstrijd en twee keer gelijkspel 
leverde ze een mooie tweede plek 
op. De shirts zijn gewonnen door één 
van de moeders van de teamleden. 
Er was een wedstrijd via de website 
van Ajax. Meerdere dames hadden 
namens het team ingeschreven, 
maar na loting bleek dat Kim Regts 

de gelukkige was. Dus waren er, als 
afsluiting van het toernooi, ineens de 
Ajax shirts voor de meiden.
Leuk ook was het bijgesloten brie�e 
van AFC Ajax: ,,Bedankt dat jullie 
hebben meegedaan aan de winactie. 
Nu kunnen jullie met het hele team 
in het Ajax- vrouwenshirt spelen. Veel 
succes!’’

Vitesse ’22 Meiden winnen Ajaxshirts

Van links naar rechts: Babette, Madelief, Deseat, Pien, Frieda, Valesca, Bente, Victoria en Senna. Achteraan winnares van de shirts 
Kim. Foto: aangeleverd

Castricum - In het jubileumjaar van 
het 100-jarige Vitesse’22 heeft op 18 
en 19 juni het 46e Zilveren Hert Toer-
nooi plaatsgevonden. Onder prach-
tige weersomstandigheden hebben 
170 jeugdteams zo’n 258 wedstrijden 
gespeeld en zijn 800 doelpunten 
gescoord. Bij de mini’s zorgde clown 
Alfredo voor het nodige vertier en 
wonnen alle deelnemers een grote 
medaille. Voor ieder team was een 

beker te winnen, met als hoogtepunt 
voor de 8- tot 9-jarigen het winnen 
van de grote wisselbokaal. Dit jaar 
heeft VV Limmen deze prijs 
gewonnen en mag het team JO9-1 
van Limmen pannenkoeken eten bij 
Johanna’s Hof. De organisatie mag 
terugkijken op een zeer geslaagd 
verlopen toernooi en wil langs deze 
weg alle vrijwilligers en sponsoren 
bedanken.

46e Zilveren Hert Toernooi
Jet team JO9-1 van VV Limmen. Foto: aangeleverd

Toon Gaarthuis (rechts, gekleed in blauw) in de Haagse boksring. Foto: aangeleverd






