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Akersloot - Jong en oud zocht bij het mooie weer van afgelopen week verkoeling bij De Hoorne. De jeugd nam alvast 
een voorschot op de naderende zomervakantie en speelde lekker in het recent aangelegd zwembad, terwijl het echt-
paar op het bankje genoot van de zon en van hun picknick. Tekst en foto: Henk de Reus

Jong en oud geniet bij De Hoorne

Door Hans Boot

De stuurgroep voor het ambitieuze 
project wordt gevormd door de 
voorzitters van de deelnemende 
verenigingen. Dat zijn de Akersloter 
Marathon Klub (AMAK), Kids and 
Parents Bikeschool (KPB), handbal-
vereniging Meervogels ‘60, voetbal-
vereniging Meervogels ‘31, Tennisver-

eniging Akersloot en IJsclub 
Akersloot.

Het gesprek over de planvorming 
wordt gevoerd met Rob Kooyman 
van de voetbalclub, Walter van der 
Klugt van de tennisvereniging en 
Sandra Eriks van AMAK.

Rob vertelt eerst hoe en wanneer het 

idee voor een OmniPark is ontstaan: 
,,Oorspronkelijk zijn we er in 2015 
over gaan denken. De toenmalige 
sportwethouder Leo van Schoon-
hoven vroeg ons toen wat we nog 
met de verschillende accommodaties 
wilden gaan doen in verband met de 
vergrijzing en terugloop van leden 
en vrijwilligers. We hebben daarop 
de problemen met elkaar gedeeld. Er 
was ook veel discussie over dit 
onderwerp in de raad, maar het 
bloedde na een tijdje dood.’’

Walter vult Rob aan: ,,In het voorjaar 
van 2020 heb ik het initiatief 
genomen om het plan opnieuw op 
te pakken en te bepalen wat onze 
wensen waren. Inmiddels was er een 
landelijk Sportakkoord, waarin onze 
plannen prima passen. Die richten 
zich echter niet alleen op sport. Ook 
niet-sportieve activiteiten als toneel, 
kunst en cultuur, tentoonstellingen, 
kaartspelen en thema’s als natuur, 
leefbaarheid en recreatie zijn er een 
integraal onderdeel van. Daarbij zou 
een nieuw gebouw met sporthal 
multifunctioneel kunnen worden 
door het bijvoorbeeld tevens te 
gebruiken als buurthuis, kantine, 
kleedkamers, �tnessruimtes en noem 
maar op.’’ 

Lees het hele verhaal elders in dez 
krant

Akersloot - Als het aan zes Akersloter sportverenigingen ligt spelen ze in 
2025 samen op een splinternieuw park aan de Boschweg met sporthal en 
kantine die ook dienst kan doen als dorpshuis of cultureel centrum. Er is 
een stuurgroep gevormd die de planvorming bewaakt en snel groen licht 
van de gemeente hoopt te krijgen.

Verenigingen gaan voor OmniPark

V.l.n.r. Rob, Sandra en Walter, de woordvoerders van de Stuurgroep OmniPark, voor 
het voetbalveld van Meervogels ’31. Foto: Hans Boot

Regio - De dierenpolitie heeft vorige 
week op verschillende adressen in de 
regio Kennemerland prikhalsbanden 
in beslag genomen. Het gebruik van 
deze halsbanden is sinds 1 juli 2018 
verboden en valt onder dierenmis-
handeling. Het zijn halsbanden met 
scherpe punten van metaal of plastic. 
De politie neemt niet alleen deze 
halsbanden in beslag, ook krijgt de 
hondenbezitter direct een proces-
verbaal. Ziet u een hond met een prik-
halsband? Bel dan met 144 om hier 
melding van te maken.

Prikhalsbanden in 
beslag genomen

11,95

BREUGELSLOF
PASSIE BANKETBAKKERSROOM, 
GEBROKEN FRAMBOZEN, SLAGROOM 
EN HAZELNOOT-BROYAGE

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl

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

LASAGNE
100 GRAM  € 0,99

KIPPENSOEP
PER POT  € 3,99

VLEESWARENTRIO 
LEVERKAAS

ZEEUWS SPEK
GEBRADEN GEHAKT 

SAMEN € 5,99
BEEF PIE OF LAM PIE

PER STUK  € 4,99
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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.

I
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

C I  

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
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Raimond Bos
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Mardou van Kuilenburg
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kabalen-opgeven

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
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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.
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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.

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

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

  I
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

  I
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen. Te 
volgen op radio Castricum en via 
de livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. H. 
Ruitenbeek.

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, 
Euch. viering met N. Mantje en 
samenzang.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Bert Piet. Via https://
www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord & Communie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger: Pastor Ber 
Leurink.

I   I
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Vervolg voorpaginaverhaal

De vraag is natuurlijk wat er gebeurt 
als alles hetzelfde blijft. Daarop 
antwoordt Sandra: ,,De accommoda-
ties zullen niet vandaag of morgen 
instorten, maar het is wel wenselijk 
dat er op lange tijd wat verandert. 
We hopen en verwachten dat het 
plan na realisatie een aanzuigende 
werking heeft.’’

Ook de vraag komt op hoe je de 
onderdelen van zo’n omvangrijk 
project in elkaar laat passen en hoe 
de planning eruit ziet. Walter: ,,Je 
moet je afvragen of je alles gelijk-
tijdig moet doen of in fasen. De 
grootste uitdaging is om door te 
blijven sporten. Zover zijn we echter 
op dit moment nog lang niet. De 
stuurgroep legt momenteel de 
laatste hand aan het opstellen van 
een programma van eisen. Op 12 juli 
hebben we een gesprek met de 
nieuwe sportwethouder Roel Beems 
en hopen we meer over de voort-
gang te horen. We gaan ervan uit dat 
de gemeente de handschoen oppakt 
en op korte termijn een haalbaar-
heidsonderzoek laat uitvoeren.’’

Rob voegt daaraan toe: ,,Het is in 
ieder geval gunstig dat verschillende 
politieke partijen ons idee hebben 
opgenomen in hun verkiezingspro-
gramma’s. We stonden zelfs in de 
Kieswijzer. Vlak voor de verkiezingen 
in maart jl. heeft de Sportraad een 
bijeenkomst georganiseerd, waar ik 
als inspreker ons verhaal heb toege-
licht.’’ Sandra merkt in dit verband op: 
,,Alle fractievoorzitters zijn hier ook 

een keer op bezoek geweest. Ze 
hebben ook allemaal gezegd dat ze 
de plannen omarmen, dus we 
verwachten dat er hiervoor in deze 
raadsperiode � inke stappen worden 
gezet.’’

Globale planning
Walter licht toe hoe het zit met de 
oppervlaktes van de huidige en 
toekomstige bestemmingen: ,,Nu 
wordt er door de zes verenigingen 
zo’n acht hectare in beslag genomen. 
Voor het totale plan is ongeveer vijf 
hectare nodig, dus we houden drie 
hectare over. Een deel van de vrijko-
mende grond zou prima gebruikt 
kunnen worden voor woningbouw, 
waar binnen onze gemeente drin-
gend behoefte aan is. Het op een 
goede wijze herbestemmen van de 
vrijkomende gronden, zowel maat-

schappelijk als � nancieel, is een van 
de grote uitdagingen waar we voor 
staan.’’

Sandra gaat vervolgens in op de 
vraag hoe de verenigingen in Akers-
loot en de omwonenden tegen het 
plan aankijken: ,,Alle verenigingen, 
dat zijn er zo’n vijfentwintig, hebben 
enthousiast gereageerd. Er zijn ook 
in dit geval natuurlijk altijd wel 
mensen die weerstand hebben tegen 
het plan. Wat de omwonenden 
betreft hoeven we daar niet echt 
bang voor te zijn, want alle bewoners 
van de Boschweg zijn persoonlijk 
geïnformeerd en ook hun reacties 
waren overwegend positief.’’

Over de globale planning wil Rob 
kwijt: ,,We beschouwen 2022 als het 
jaar van het ontwerp. Daarnaast 
hebben we goede hoop dat de 
gemeente eind dit jaar een besluit 
neemt om het park wel of niet te 
realiseren. Als het aan ons ligt 
openen we het park eind 2025.’’

Tot slot vestigt Walter nog even de 
aandacht op een stukje communi-
catie: ,,De leden van de zes vereni-
gingen worden van tijd tot tijd op de 
hoogte gehouden van de planvor-
ming. Ook kan ik melden dat alle 
verenigingen via hun algemene 
ledenvergadering akkoord zijn 
gegaan met het starten van een 
voorlopig ontwerp. Zodra dat gereed 
is komen we weer bij ze terug. Voor 
het verstrekken van informatie 
maken we gebruik van de website 
www.akerslootomnipark.nl, Face-
book en Instagram.’’

OmniPark: ‘De grootste uitdaging 
is om door te blijven sporten’

Een mogelijke indeling van de multifunctionele voorzieningen. Beeld: aangeleverd

Artist impression van het OmniPark. Beeld:  Kerssens/De Ruiter architecten
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Concept Akersloot OmniPark

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

De leden van de stuurgroep OmniPark. Van links naar rechts: Ben van Diepen, Susan 
Bron, Ton Kramer, Sandra Eriks, Walter van der Klugt en Rob Kooyman. 
Foto: aangeleverd
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Gemeentenieuws

Houd rekening met omleidingen en vertragingen
Rijksweg na de zomer op de schop
De Rijksweg Limmen, van de Zeeweg 
tot aan de gemeentegrens Heiloo, 
gaat op de schop. De werkzaamheden 
starten september 2022 en duren 
ongeveer 9 maanden. Verkeer moet 
rekening houden met omleidingen en 
vertragingen. Het is goed om tijdig te 
bedenken wat dit betekent voor uw 
reisplannen of uw dagelijkse ritten.

Waarom en wat 
De weg is toe aan onderhoud, de toplaag 
asfalt is aardig versleten. Daarbij willen we 
de verkeersveiligheid verbeteren. 
Er zijn meer weggebruikers en ook meer 
verschillende soorten weggebruikers. 
Denk aan de verschillende fietsen en 
hun snelheden. Op meer plekken komen 
zogeheten ‘middeneilanden’, daarmee 
is het veiliger oversteken en afslaan. 
Bij de Visweg komt een rotonde. Door 
parkeervakken anders aan te leggen, komt 
er meer zicht op verkeer uit de zijstraten. 
Na deze grondige opknapbeurt kan de 
weg weer 40 jaar mee.
Nu we toch aan het werk zijn, is dit een 
goed moment om ook de riolering aan te 
pakken. Daarmee kunnen we regenwater 
apart afvoeren en bergen. Dat is belangrijk 
om te kunnen omgaan met periodes van 

extreem veel of juist extreem weinig regen.

Omleidingen en overlast
De uitvoering gebeurt in fases. Daardoor 
is telkens een deel van de weg aan 
de beurt. Dat geeft minder overlast. 
Evengoed zal verkeer overlast krijgen door 
omleidingen of beperkt gebruik van de 
weg. Bewoners en ondernemers krijgen te 
maken met verminderde bereikbaarheid. 
Langs omleidingsroutes is er tijdelijk meer 
verkeer.

Stand van zaken
Het werk wordt nu aanbesteed. Aannemers 
kunnen inschrijven op dit project. Degene 
die de als beste uit de bus komt, krijgt het 
werk aanbesteed. Wie dat wordt, is eind 
juli bekend.

Meer informatie
Op www.castricum.nl/rijksweg is altijd de 
actuele stand van zaken te vinden. 
Na de zomervakantie komt er een 
informatiebijeenkomst . De direct 
aanwonenden ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. De aannemer organiseert 
deze bijeenkomst en zorgt ook  voor 
verdere informatie over de uitvoering aan 
omwonenden. 

        

Voorlopige agenda Raadsplein 
Donderdag 14 juli 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.30 Commissie behandeling 
quickscan  
Rekenkamercommissie 
BUCH m.b.t. de BUCH-
samenwerking

Commissie Algemene Zaken
1A.   Besluitenlijst raadsvergader-

ingen 23 en 30 juni 2022 
1B.   Lijst van ingekomen stukken 

14 juli 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde

 informatie 14 juli 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad

Raadsvergadering
20.45 - 21.00 1 Opening en mededelingen

2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Delegatiebesluit omgevingswet incl. moties en amendementen 
5. Sluiting 

De vergaderingen van de raad volgen
U bent van harte uitgenodigd de 
vergaderingen van de gemeenteraad op 14 
juli aanstaande te volgen vanaf de publieke 
tribune. Ook kunt u alle vergaderingen 
live volgen en achteraf terugkijken via de 
website https://castricum.raadsinformatie.
nl. Op dezelfde webpagina vindt u alle 
vergaderstukken. 

Inspreken bij een 
commissievergadering
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. 

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de 
vergaderingen van) de gemeenteraad kunt 
u bij de griffie terecht. Dat kan per mail via 
raadsgriffie@castricum.nl of telefonisch via 
088 909 7014 of 088 909 9082.

Werk jij graag buiten en dan ook 
nog in een prachtige omgeving?
Ben je klant- en servicegericht 
en kan je zowel zelfstandig als in 
teamverband werken?
Misschien zijn wij dan op zoek 
naar jou! 

Het wijkteam Heiloo is 
op zoek naar een nieuwe 
collega. Meer informatie 
vind je op: https://vacatures.
werkeninnoordhollandnoord.nl/vacature/4899/medewerker-groenvoorziening/

Gezocht: medewerker groenvoorziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter uitvoering van 
de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende 
meldingen zijn ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer 
• Dak Meesters B.V., Castricummer Werf 9 (1901RW) in Castricum, het verhuizen van 

het bedrijf voor het bedekken, renoveren of reinigen van daken;
• Alberto’s Restaurant, Torenstraat 60A (1901EG) in Castricum, het oprichten van een 

restaurant;
• Aannemersbedrijf Ruud Martens, Castricummer Werf 47 (1901RV) in Castricum, het 

oprichten van een bedrijf voor algemene bouw- en utiliteitsbouwwerkzaamheden.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven 
moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. 
Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN) telefoonnummer 088-102 1300.

Kennisgeving meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Brakersweg 2 c in Castricum, het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de 
gevels, datum ontvangst 30 juni 2022 (Z22 079014)
Esdoornlaan 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 4 juli 
2022 (Z22 079354)
Narcissenveld 13 in Castricum, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 3 juli 
2022 (Z22 079219)
Ossecamp 26 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 6 juli 
2022 (Z22 079793)
Rijksweg 1 (kadastraal 11 sectie D) in Limmen, het gedeeltelijk verbreden en dempen 
van de sloot, datum ontvangst 30 juni 2022 (Z22 078930)
Van Uytrechtlaan 25 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
5 juli 2022 (Z22 079504)
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

Kadastrale sectie A perceel 3096 in Akersloot, het realiseren van 14 parkeerplaat-
sen, verzenddatum 6 juli 2022 (Z22 070986)
Koningsduin 63 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen, verzenddatum 30 juni 
2022 (Z22 070813)
Lange Dresch 14 in Akersloot, het plaatsen van een dakopbouw op het achterdakvlak, 
verzenddatum 6 juli 2022 (Z22 073525)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Burgemeester Mooijstraat 5, 5a, 5b en 5c in Castricum ( nr. 5 ), het verbouwen 
van bankgebouw tot 3 appartementen en een winkelruimte, verzenddatum 6 juli 2022 
(Z22 063884)
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Met een lach van oor tot oor vervolgt 
ze: ,,Zo veel enthousiaste reacties! Ik 

ben enorm dankbaar dat we zo veel 
mensen kunnen helpen op deze 

bijzondere plek. Een plek die voor 
veel mensen voelt als thuiskomen. 
Daarnaast is het fantastisch om met 
zo veel ondernemers onder één dak 
de krachten te bundelen en écht 
samen te werken. Komend jaar staan 
er zo veel mooie activiteiten op de 
agenda, voor ieder wat wils. Een 
inloopavond als deze organiseren wij 
graag nog een keer. Zo kan iedereen 
op een laagdrempelige manier kennis 
maken met ons team en de verschil-
lende diensten die we aanbieden.’’

Over Transformatiehuis Castricum
Transformatiehuis Castricum is dé 
plek waar je wilt zijn wanneer je 
behoefte hebt aan persoonlijke en 
spirituele groei en verbinding met 
gelijkgestemden. Petra: ,,Naast 
1-1-sessies bieden wij ook groepsses-
sies, cirkels en ceremonies aan. Kijk 
voor ons aanbod op www.transforma-
tiehuiscastricum.nl of neem contact 
op via telefoonnummer 06 20805025. 
Tot snel, we zien je graag!’’

Castricum - Het eenjarig bestaan van Transformatiehuis Castricum was 
een groot succes. Oprichtster Petra Niemeijer vertelt: ,,Een droom is 
uitgekomen. Transformatiehuis Castricum is gegroeid tot het bruisende 
centrum dat ik een jaar geleden voor ogen had. Het huis stond vol tijdens 
de inloopavond die wij organiseerden in het kader van het eenjarig 
jubileum.’’

1 Jaar Transformatiehuis Castricum

Het team van Transformatiehuis Castricum. Foto: André Voebel

In de afgelopen veertien jaar heeft 
allround coverband The Tour een 
ongeëvenaarde livereputatie opge-
bouwd. Met meer dan vijftienhon-
derd optredens in binnen- en buiten-
land is The Tour één van de meest 
succesvolle bands van Nederland. De 
band bestaat uit zes zeer professio-
nele muzikanten en staat bekend om 
zijn ongekend strakke en energieke 
optredens met veel interactie, 
meezingers en dansvloer-vullende 
hits. Met bijna tweehonderd hits in 
het repertoire is The Tour een echte 
allround hit-machine!
,,En dat wilden we ook’’, vertelt het 
team van Blue World. ,,Een artiest of 
band die na alle ongemakken van de 
laatste jaren een positieve bijdrage 
kon leveren aan ons vijfentwintigjarig 
jubileum. Daarnaast willen wij met dit 
optreden in naam van de lokale 

ondernemers de klanten bedanken 
die ons tijdens en na de coronaperi-
odes loyaal zijn gebleven. Uw steun 
was en is meer dan welkom en wordt 
door ons zeer gewaardeerd. Het 
optreden is dan ook vrij toegankelijk 
voor iedereen die zin heeft in een 
supergezellige avond!’’ Het feestje 
begint om 17.00 uur met in het voor-
programma DJ Bodhi Olivio.

Toe aan een stukje verfrissing in jouw 
kledingkast? Loop dan even langs 
Blue World in winkelcentrum Geester-
duin. Al vijfentwintig jaar een begrip 
in Castricum en omstreken. Kijk ook 
op www.blueworld.nl voor het 
aanbod in dames- en herenkleding in 
de webshop. Zin in een terrasje? Met 
mooi of slecht weer zit je altijd goed 
bij grand café Balu. Kijk op www.cafe-
balu.nl voor de openingstijden.

Castricum - Lange tijd was door de steeds veranderende coronamaatre-
gelen onduidelijk wat er wel en niet mogelijk zou zijn om het vijfentwin-
tigjarig jubileum van kledingzaak Blue World te vieren. Na twee enerve-
rende jaren waarin niets viel te plannen, gaat Blue World dit jaar toch iets 
heel leuks doen om deze mijlpaal te vieren. Hiervoor hebben zij de 
handen ineengeslagen met grand café Balu. Op zondag 17 juli presen-
teren ze op het horecaplein de coverband The Tour!

Blue World viert 25-jarig jubileum 
samen met grand café Balu

Blue World en grand café Balu slaan de handen ineen. Foto: aangeleverd

Castricum - Op een zonovergoten 
schoolplein van OBS De Kustlijn 
hebben leerlingen, ouders en team-
leden vrijdag het schooljaar alvast 
afgesloten met een picknick. Alle 
kinderen kregen tevens hun jaarkrant 
uitgereikt. Deze jaarkranten zijn 
gemaakt door moeders van de 
verschillende klassen. Daarnaast werd 
bekend dat de leerlingen van groep 8 
de meeste lege �essen hadden ingele-
verd. Hiermee dragen ze bij aan de 
kosten voor het springkussen op het 
Kustlijn Festival op 16 september. 
Festival op 16 september. De leerlingen 
van groep 8 zitten dan inmiddels op 
het voortgezet onderwijs, maar krijgen 
wel een uitnodiging.

De Kustlijn sluit school-
jaar af met picknick

woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 13 juli 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning Foodtruckfestival Club Zand 2022 op zon-
dag 17 juli 2022, Zeeweg 70 in Castricum, verzenddatum 4 juli 2022 (Z22 067850)
Verleende standplaatsvergunning Martijn’s Kaas op iedere vrijdag in 2022, 2023, 
2024 op het Churchillplein in Akersloot, Churchillplein Akersloot, verzenddatum 
5 juli 2022 (Z22 078760)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Geesterweg 1e en Geesterweg 1a 601 t/m 1a 606 in Akersloot (Geesterweg 1a), 
herbouwen van de loods tbv logiesverblijven, verzenddatum 6 juli 2022 (Z22 068582)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Rollerusstraat 1 in Castricum, het wijzigen van de bestemming agrarisch in tuin en het 
plaatsen van een hekwerk (WABO1801375)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 14 juli 2022 t/m 24 augustus 
2022 zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 14 juli 2022 een 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl
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De Woude - Op zaterdag 16 en 
zondag 17 juli exposeert Evalien de 
Lange-Velzeboer in het kerkje De 
Kemphaan. In het prachtige groene 
Beemster werkt Evalien de Lange-
Velzeboer al ruim dertig jaar met 
haar handen in de klei. Een hobby 
die is uitgegroeid tot haar dagelijkse 
werk. Van zelfdrogende klei is ze 
overgegaan op chamotteklei en kera-
miek. Het boetseren, uithollen, glad 
maken, bakken en glazuren heeft 
haar passie en geeft haar voldoening. 
Haar werk is divers: mensen, dieren, 
werk met een glimlach. 

Op www.deboetserie.nl staat meer 
informatie over haar werk. Het kerkje 
is beide dagen geopend van 12.00 
tot 17.00 uur.

Expositie Evalien de Lange-
Velzeboer op De Woude

Een kunstwerk van Evalien de Lange-
Velzeboer. Foto: aangeleverd

Bakkum - Pomöv is een vierkoppig 
Amsterdams ensemble. Deze muzi-
kanten spelen voornamelijk Balkan- 
en Klezmermuziek, maar ook het Iers 
en Amsterdams genre zit in het 
repertoire. Daarmee wordt een zeer 
gevarieerd programma aangeboden. 
De bezetting is: klarinet, saxofoon, 
accordeon en contrabas. Zij spelen 
veel op evenementen of in cafés in 
onze hoofdstad, maar op zondag 17 
juli doen zij De Oude Keuken aan. 
Het optreden begint om 15.00 uur en 
de toegang is gratis. 
U bent dan van harte welkom aan de 
Oude Parklaan 117. Kijk op www.
deoudekeuken.net voor uitgebreide 
informatie.

Optreden Pomöv in Oude Keuken

Het Amsterdamse ensemble Pomöv. 
Foto: aangeleverd

Cursisten aan het werk tijdens een eerdere editie van de workshop ‘Durf Abstract’. 
Foto: Annemieke Jurrjens

Castricum - Kunstenaar Jaap van der 
Dussen komt ook deze zomer bij 
Perspectief de populaire twee 
middagen durende workshop ‘Durf 
Abstract’ verzorgen. Op donderdag-
middag 11 augustus en vrijdag-
middag 12 augustus van 13.30 tot 
16.30 uur begeleidt hij de cursisten 
bij het loslaten van ingeslepen tech-
nieken om vervolgens tot verras-
sende resultaten te komen. Tijdens 
deze workshop experimenteren de 
deelnemers met acrylverf, een brede 

kwast en een paletmes. Jaap van der 
Dussen schildert al ruim dertig jaar 
en werkte aanvankelijk � guratief, 
maar zijn werk werd steeds 
abstracter. Hij heeft geëxposeerd op 
diverse gerenommeerde tentoonstel-
lingen in Nederland, Frankrijk en 
Italië. 
De materialen die de cursisten zelf 
moeten meenemen, zijn op www.
perspectiefcastricum.nl te vinden. 
Daar staat ook het 
aanmeldingsformulier.

Workshop ‘Durf Abstract’ 

Stichting Historisch Egmond en Stich-
ting Huys Egmont hebben hun 
plannen voor de museale inrichting 
voor hun museum al klaar, maar de 
� nanciering is nog niet rond. Stich-
ting Oer-IJ kon het onderdeel over 
het zichtbaar maken van de 
verdwenen kastelen in de regio laten 
maken door een � nanciële bijdrage 
van onder meer de provincie Noord-
Holland, diverse gemeenten en 
enkele sponsors.

Voor zes tijdsperiodes in de 
ontstaans- en bewoningsgeschie-
denis van het Oer-IJ gebied zijn zes 
icoonprojecten bedacht, waarmee 
een bepaalde locatie zichtbaar wordt 
gemarkeerd. De ‘interactieve kaste-
lentafel’ heeft betrekking op de tijds-
periode ‘Late Middeleeuwen’. Op 
www.oerij.eu is een overzicht van alle 
Icoonprojecten te vinden.
Het ontwerp voor de interactieve 
kastelentafel is bedacht en uitge-

werkt door Martine Duyvis van Tekst 
en Uitleg/MuseumMakers uit 
Haarlem. Op een ‘tafelblad’ wordt een 
historische plattegrond van het Oer-IJ 
gebied getoond. Die digitale land-
schapskaart geeft alle kasteellocaties 
aan. Wie daar op klikt krijgt op een 
achterwand meer speci� eke infor-
matie te zien.
Stichting Oer-IJ is een initiatief van bij 
het landschap betrokken burgers, die 
aandacht vragen voor de kwaliteit en 
kwetsbaarheid van het Oer-IJ gebied. 
Het Oer-IJ was de meest noordelijke 
tak van de Rijn, die tot aan het begin 
van de jaartelling vanuit Amsterdam 
naar Castricum stroomde en daar in 
zee uitmondde. Van dat voormalige 
getijdenlandschap is – voor wie dat 
weet – nog veel terug te zien.

Stichting Oer-IJ laat ontwerp maken 
als onderdeel permanente expositie
Regio - Als onderdeel van de toekomstige permanente expositie over de 
riddertijd in Huys Egmont heeft Stichting Oer-IJ de initiatiefnemers van 
het museum een ontwerp voor een interactieve kastelentafel aange-
boden. Het meubel is bedoeld als aanvulling op het verhaal over de 
Graven van Egmond dat hier straks verteld zal worden. In de late middel-
eeuwen stonden in de regio wel 35 kastelen, die bijna allemaal zijn 
verdwenen.

Een impressie van de interactieve kastelentafel. Beeld: aangeleverd

www.

www.

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

Kijk voor meer nieuws op:

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 15.00 uur  zondag 19.30 uur

maandag & woensdag 20.00 uur
El Buen Patrón

vrijdag 20.00 uur  dinsdag 20.00 uur
Nowhere Special
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zondag 15.00 uur
woensdag 20.00 uur

Grutto! De Reis van 
onze Nationale Vogel

maandag 20.00 uur
To Olivia

vrijdag 19.30 uur
zaterdag 20.00 uur

zondag 15.00 uur  dinsdag 19.30 uur
Elvis

zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Top Gun: Maverick
zaterdag 15.00 uur  zondag 12.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur
Silverstar

zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur
Minions: 

Hoe Gru superschurk werd

Programma 14 juli t/m 20 juli

De charismatische fabriekseigenaar 
Blanco staat onder druk omdat hij 
kans maakt op een lokale onder-
scheiding voor zakelijke uitmuntend-
heid. Alles in zijn familiebedrijf dat 
industriële weegschalen produceert, 
moet hiervoor gesmeerd lopen. Maar 
Blanco’s perfecte plaatje wordt 
bedreigd wanneer hij te maken krijgt 
met een ontslagen werknemer die 

El buen patrón uit is op wraak, een depressieve 
opzichter en een verliefde en ambiti-
euze stagiaire. Om zijn kansen op de 
prijs niet te verspelen en de balans in 
zijn bedrijf te herstellen, bemoeit de 
manipulatieve ‘goede baas’ zich 
schaamteloos met het privéleven van 
zijn medewerkers en overschrijdt hij 
bijna elke denkbare grens. Hiermee 
zet hij onbewust een explosieve 
kettingreactie met grote gevolgen in 
gang.

Een aantal jaren na haar overwinning 
met Whitestar runt Megan haar eigen 
manege. Als Whitestar’s zoon, het 
jonge paard Silverstar, bij een stal-
brand van schrik het bos in galop-
peert, wordt hij gevonden door de 
16-jarige Esmee. De twee hebben 
gelijk een bijzondere klik. Na de 

Silverstar brand krijgt Megan hulp aangeboden 
van paardenhandelaar Carina, maar is 
zij wel te vertrouwen? Esmee komt 
erachter dat er vreemde dingen 
gebeuren, maar niemand wil naar 
haar luisteren. Om Silverstar te 
redden, ziet ze geen andere optie dan 
met het paard op de vlucht te slaan. 
Samen moeten Esmee en Silverstar 
zien te overleven in de natuur.
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Door Hans Boot

Gert Jan van der Meij (1976) begint 
zijn verhaal met de uitleg van het 
begrip ervaringswerker of ervarings-
deskundige: ,,Dat is iemand die zijn 
ervaringskennis binnen de geeste-
lijke gezondheidszorg kan inzetten 
voor het herstel van cliënten en ter 
ondersteuning van het personeel 
binnen de organisatie.’’

Na twee opnames in 2011 en 2015 
begon Gert Jan vijf jaar geleden als 
ervaringswerker bij Parnassia in 
Bakkum. Hij vertelt vervolgens welke 
rollen deze betaalde baan met zich 
meebrengt: ,,In de eerste plaats is 
dat een verbindende rol tussen 
cliënten en personeel als er zich 
bijvoorbeeld problemen voordoen 
of er geen overeenstemming is over 
het behandelbeleid. Ten tweede heb 
ik een educatieve rol, wat inhoudt 
dat ik presentaties geef over allerlei 
onderwerpen. Als derde heb ik de rol 
van ‘kritische vriend’. Dit betekent 
dat ik soms verpleegkundigen en 
behandelaren moet wijzen op het 

perspectief vanuit de cliënt. Tot slot 
heb ik een signalerende rol. Door 
mijn psychiatrisch verleden zijn 
cliënten namelijk geneigd om mij 
sneller dingen te vertellen zonder 
dat ze bang zijn voor de consequen-
ties daarvan. Daardoor kan ik 
bijvoorbeeld voorkomen dat er in 
het herstel van iemand onnodige 
vertraging optreedt. Kortom, in feite 
ben ik ondersteuner, buddy en 
coach tegelijk.’’

Herstelcafé
Op de vraag door wie Gert Jan wordt 
aangestuurd, luidt het antwoord: 
,,Dat gebeurt door meerdere leiding-
gevenden, omdat ik voor diverse 
sectoren werk en dus breed inzet-
baar ben.’’ Dat de functie is aange-
slagen, blijkt uit het feit dat Gert Jan 
niet meer de enige ervaringsdeskun-
dige op Duin en Bosch is: ,,Ik was 
weliswaar de eerste, maar inmiddels 
zijn er drie bijgekomen. Mijn colle-
ga’s zijn deels gekoppeld aan een 
afdeling en deels aan de Het Ketel-
huis.’’ Dat behoeft nadere toelichting: 
,,Deze vroegere stookruimte van het 

ziekenhuis doet nu dienst als herstel-
werkplaats. Daarin is het herstelcafé 
gevestigd, oftewel het kloppend 
hart van de werkplaats. Het is een 
plek die toegankelijk is voor 
iedereen, dus niet alleen voor 
cliënten maar ook voor naasten, 
familieleden, personeel en buurtbe-
woners. Het doel is verbinden, het 
bieden van een andere kijk op de 
psychiatrie en het geven van 
voorlichting.’’

Van der Meij is zeer enthousiast over 
de resultaten van het café: ,,We zijn 
een maand geleden van start 
gegaan en de opkomst is overweldi-
gend. Verschillende buurtbewoners 
hebben al laten blijken nauw 
betrokken te zijn bij deze ontmoe-
tingsgelegenheid, maar het zou �jn 
zijn om dit nog wat breder te 
trekken. Daarbij wil ik benadrukken 
dat de toegang een laagdrempelig 
karakter heeft. Ik heet daarom 
iedereen van harte welkom om een 
keer op woensdag van 19.00 tot 
21.00 uur Het Ketelhuis op het adres 
Ketelhuis 1 aan het Watertorenpad 
te komen bezoeken. Zodoende hoop 
ik dat er meer begrip komt voor de 
mens binnen de psychiatrie en dat 
de bewoners van Duin en Bosch en 
Parnassia elkaar wat beter leren 
kennen!’’

Castricum - Binnen met name de gezondheidszorg kennen we al een 
aantal jaren de functie van ervaringsdeskundige, die verschillende rollen 
heeft. Bij Parnassia Groep, de verlener van geestelijke gezondheidszorg 
op het landgoed Duin en Bosch, vervult Gert Jan van der Meij al vijf jaar 
deze functie met het nodige succes.

Ervaringsdeskundige Parnassia 
belangrijke schakel

De ervaringsdeskundige voor de ingang van Het Ketelhuis. Foto: Hans Boot

Grote belangstelling voor het herstelcafé op 6 juli. Foto: Maxime Maanders

Castricum - Alweer is een kwartaal 
om, dus was het tijd voor de kwartaal-
borrel van Ondernemersvereniging 
Castricum (OVC). Hier konden onder-
nemers met elkaar van gedachten 
wisselen over talloze onderwerpen. 
De onderlinge contacten en het 
uitwisselen van ervaringen blijken hun 
vruchten af te werpen. Het netwerken 
voorkomt in de praktijk teleurstel-
lingen door in te spelen op ontwikke-
lingen in ondernemersland binnen de 
gemeente Castricum. Zo schijnen er 
binnenkort op het Bakkerspleintje 

positieve ontwikkelingen plaats te 
vinden. De verlangde upgrade van het 
pleintje krijgt vorm en dat juichen 
velen toe. Daarbij het komende ‘Castri-
cums Smaakmakersfestival’ op 3 en 4 
september, waar met name horecaon-
dernemers zich goed kunnen pro�-
leren. Daarbij aangevuld met cultuur 
in de ruimste zin. Kortom, het was 
weer gezellig in het monument ‘Oude 
Raadhuis’ met genoeg versnaperingen 
en vochtigheid. 
Kijk op www.ovcastricum.nl voor meer 
informatie.

Ondernemers praten bij in
het monument ‘Oude Raadhuis’

Een impressie van de gezelligheid in het ‘Oude Raadhuis’ op het achterterras.
Foto: Aart Tóth

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren

Castricum - Vorige week woensdag 
nam Emé Jonkman afscheid van de 
Montessorischool. Zij was 32 jaar 
aan deze school verbonden, 
waarvan de laatste acht jaar als 
directeur. 

De hele dag vonden er binnen en 
buiten de school feestelijke activi-
teiten plaats, waarover Emé zei: ,,De 
rode loper was voor mij uitgerold en 
door een haag van kinderen, 
zwaaiend met bloemen, liep ik naar 
de natuurspeelplaats waar mij een 
enorme verrassing wachtte. Er werd 
namelijk een bord onthuld met de 
naam ‘Hof van Emé’.

Daarna volgden er natuurworkshops 
voor alle kinderen, die als beloning 
op een ijsje werden getrakteerd. Aan 
het eind van de ochtend werd ik 
door de kinderen in het zonnetje 
gezet met liedjes en gedichten en 
kreeg ik een prachtig boek van ze 
met afscheidsgedichten en foto’s. ’s 
Middags heb ik met velen herinne-
ringen opgehaald tijdens een 
receptie. Kortom, het was een mooi 
afscheid van een heerlijke tijd op de 
Montessorischool. En ik kom zeker 
nog een keer terug om met 
kaplaarzen aan door de nog aan te 
leggen wadi in de natuurspeelplaats 
te lopen!’’ Tekst en foto: Hans Boot

Afscheid van Montessorischool









Castricum - Hiermee wordt niet bedoeld dat de ambulante 
handel op de wekelijkse markt in het dorpshart doorgedraaid 
is. Het is meer een statement dat de vrijdagsmarkt altijd 
aanwezig is, ook tijdens de vakantieperiode.

Door Aart Tóth

Buiten de Castricumse thuisblijvers zijn er natuurlijk 
nogal wat campinggasten die ook voor verse 
groente, fruit, kaas, vis, aardappelen of een bloemetje 
naar de markt komen. Ten eerste voordelig en 
gezellig onder de mensen en misschien zelfs een 
terrasje pikken voor of na het boodschappen doen. 
We komen dan ook vele bezoekers van buiten 
Castricum, ja zelfs vanuit het buitenland, tegen op de 
vrijdag. Ook zij weten dat je voordeliger uit bent en 
de meest verse waar ontvangt.
Zoals gezegd, buiten de aanschaf van buitenlandse 
kazen, zijn ook heerlijke Portugese sinaasappels te 
verkrijgen. Wat te denken van Vietnamese loempia’s, 
exotische zuidvruchten tot aan noten en peul-
vruchten uit zuidelijke streken. Ook voor een 
Hollandse Nieuwe haring kun je op de markt terecht, 
tot en met rotan manden en strand- of boodschap-
pentassen. Welkom en tot ziens op de vrijdagse 
weekmarkt in het dorpshart!

Op de markt in het dorpshart van Castricum 
vind je naast de kramen met aardappelen, 

kaas, noten en vis ook veel verswaren, bloe-
men, snoep, kleding en accessoires. Het aan-

bod is verrassend.

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

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

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

Noord-
Hollandse 
Belegen
500 gram 

€ 6,95

Boeren Joekel 
uit Zegveld! 
500 gram 

€ 7,50

6,95

Wij hebben de nieuwe 
Hollandse aardappelen

Karel Jansen

Granola 
zak kaneel + 
zak cranberry
Samen €9,99
Per zak €5,95

K 90
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Sinds de coronapandemie is de deel-
name aan sport landelijk afgenomen. 
Dat is een slechte ontwikkeling voor 
de algehele gezondheid. Vandaar dat 
de sportaanbieders graag 
meewerken aan een herstel van deze 
landelijk dalende cijfers. De deelne-
mende sportaanbieders zijn AVC, 
clubMariz, DOS, FC Castricum, Helios 
en tafeltennisvereniging Castricum. 
Zij sluiten met het evenement geza-
menlijk een mooi sportseizoen af en 

gaan zich voorbereiden op een 
nieuw seizoen.

Verspreid over de kunstgrasvelden 
op sportpark Noord-End kan 
iedereen kennis maken met voetbal, 
korfbal, turnen/trampolinespringen, 
tafeltennis, atletiek en diverse dans-
stijlen. Het programma vermeldt 
exact welke workshop voor welke 
leeftijdsgroep is bedoeld. De Mini 
Kidsdans is bijvoorbeeld al vanaf 2/3 

jaar en de workshops korfbal vanaf 4 
jaar. Daarnaast bieden alle sportaan-
bieders ook workshops voor 
senioren.

Bij alle workshops krijg je een aante-
kening op je stempelkaart. Zo 
verzamel je tijdens deze sportieve 
dag stempels en mag je je, na deel-
name aan vier verschillende sporten, 
‘s middags uitleven op de stormbaan. 
De incheckbalie op sportpark Noord-
End opent om 10.30 uur, de eerste 
workshops beginnen om 11.00 uur 
en na de laatste workshop om 14.30 
uur gaat de stormbaan open.

MultiSport-Evenement op 
zaterdag 16 juli in Castricum
Castricum - Op zaterdag 16 juli organiseren zes sportaanbieders een dag 
vol leuke workshops voor jong en oud op Sportpark Noord-End. Vooraf 
aanmelden is niet nodig en iedereen kan gratis meedoen.

Iedereen kan zaterdag gratis en zonder inschrijving deelnemen. Beeld: aangeleverd

Initiatiefnemer C. Nelis Bouw & 
Ontwikkeling Heemskerk BV heeft in 
samenwerking met de eigenaren in 
dit gebied een plan gemaakt voor 
wonen in het duinlandschap. Het 
plan voorziet in de bouw van 103 
woningen, waarvan 26 sociale huur-
woningen. Verder gaat het om koop-
woningen in de vrije sector: 34 vrij-
staande woningen, 4 twee-onder-
1-kap woningen, 27 appartementen, 
8 rijtjeswoningen, 3 patiowoningen, 
en 1 meergeneratiewoning.

Speerpunt
Wethouder Paul Slettenhaar: ,,Het is 
een lang proces geweest en ik ben 
héél blij dat we nu op dit punt 
gekomen zijn. We hebben overeen-
stemming met de eigenaren en een 
mooi plan dat de broodnodige 
woningen oplevert in verschillende 
categorieën. Een belangrijk deel is er 
ook voor sociale huur. Daarnaast is 
dit plan een belangrijke bouwsteen 
bij het ontwikkelen van de Zanderij 
tot een Poort naar de Duinen. Het 
hele gebied rond het station ontwik-
kelt zich tot een belangrijk gebied 

waar je kan wonen, werken en 
recreëren.’’

Bijzonder karakter
De grote lijnen van het plan liggen al 
langer vast. De raad heeft hiervoor 
de kaders vastgesteld in 2020. Mate-
rialen en kleuren passen bij het land-
schap. Zo wordt bij de Atlantic Wall 
meer gewerkt met steen en blauw-
grijs tinten, en bij het duinlandschap 
zien we meer metselwerk, leisteen en 
hout en lichtbruin en zandtinten. Een 
en ander is vastgelegd in het Land-
schapsinrichtingsplan en 
Beeldkwaliteitsplan.

Procedure
Met de terinzagelegging is de o�-
ciële procedure gestart. Uiteindelijke 
besluit de gemeenteraad over de 
vaststelling van het bestemmings-
plan. Dat gebeurt naar verwachting 
in het laatste kwartaal van dit jaar. 
Zie www.castricum.nl/zanderijzuid 
voor meer informatie over het plan 
en de inspraakprocedure. Het 
ontwerpbestemmingsplan is ook in 
te zien in het gemeentehuis.

Woningbouw terrein Kaptein 
Kaas stap dichterbij
Castricum - Een belangrijke stap is gezet voor het woningbouwplan op 
het voormalige Kaptein Kaas-terrein. Burgemeester en wethouders 
hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt nu 
ter inzage.
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Door Raimond Bos

De in Amstelveen geboren Mischa 
Schreuder was twee jaar oud toen zijn 
ouders besloten naar Castricum te 
verhuizen. Op 20-jarige leeftijd 
verhuisde hij zelf naar Amsterdam, 
maar Castricum had hij voor altijd in 
zijn hart gesloten. Vandaar dat hij 
twintig jaar later, inmiddels getrouwd 
en vader van een tweeling van acht, 
naar deze gemeente terugkeerde. 
,,Castricum ligt vlakbij bos en strand, 
dus dichtbij de natuur. Daar hou ik 
van. In Amsterdam woonde ik echt in 
het centrum van de stad, Castricum 
biedt mij veel meer rust.’’ Het klinkt als 
een logische keuze, voor iemand die 
werkzaam is in de vaak hectische 
reclamewereld. Geruime tijd werkte 
Mischa voor een groot netwerkbu-
reau, maar een jaar geleden stapte hij 
als partner in een kleiner bureau, dat 
zich bezighoudt met campagnes voor 
bedrijven die iets goeds doen voor de 
wereld. Als creatief directeur is hij hier 
eindverantwoordelijk voor de crea-
tieve vloer. Mischa: ,,Ik schrijf zelf de 

ideeën en haal veel informatie op bij 
de klant. Ik bekijk waar de kansen 
liggen. Wat is het unieke van het 
project en wat is de doelgroep? Ik 
maak altijd reclame die de doelgroep 
graag wil zien.’’

Doelgroep
Dat laatste mag dan wellicht als 
vanzelfsprekend klinken, lang niet 
elke reclamemaker slaagt erin om dat 
doel daadwerkelijk te bereiken. Wat is 
het geheim? ,,In het verleden had je 
bijvoorbeeld de Delta Lloyd-�lms op 
televisie. Iedereen had het erover! Het 
is belangrijk om content te creëren 
die mensen willen zien en met elkaar 
willen delen. Dat wordt eigenlijk te 
weinig gedaan. Ik wil allereerst weten 
voor welke doelgroep een campagne 
bedoeld is. Zijn dat bijvoorbeeld 
voetballers of advocaten? We doen 
onderzoek naar wat die doelgroep wil 
zien. Dan bedenk je een idee en dat 
ga je allereerst in je eigen omgeving 
testen, bijvoorbeeld bij je ouders of je 
kinderen. Als je op kleine schaal het 
gevoel hebt dat het goed is, dan ga je 

dat doen. Ik zit nu 23 jaar in het vak. Ik 
voel meestal wel aan of mensen iets 
willen zien of delen. Maar soms geeft 
een klant opdracht om eerst een 
grootschalig onderzoek te laten 
uitvoeren. Dan regelen we dat eerst.’’

Gumshoe
Maatschappelijk bewustzijn loopt als 
een rode draad door de carrière van 
Mischa. Vier jaar geleden bedacht hij 
de Gumshoe, een schoen die deels uit 
gerecycled kauwgom wordt vervaar-
digd. Het project werd snel opgepikt 
door de grote media en kreeg veel 
aandacht in binnen- en buitenland. 
Het in de markt zetten van de schoen 
was echter niet het enige doel van de 
campagne. Mischa en zijn team 
bereikten erbij dat het op straat 
gooien van stukjes kauwgom als mili-
euprobleem erkend werd. Er kwamen 
speciale inzamelbakjes en menig 
jongere werd zich meer bewust van 
de gevolgen voor het milieu van al 
die stukjes kauwgom op straat. Aan 
de campagne werd een winactie 
gekoppeld: wie zichzelf fotografeerde 
bij zo’n inzamelbakje tijdens het 
weggooien van kauwgum maakte 
kans een paar Gumshoes te winnen. 
Mischa: ,,Als ik iets doe, zit er altijd 
een goede reden achter. Ik vind het 
belangrijk dat je altijd iets terug doet 
voor de mensen.’’ 

NFT
Een ander goed voorbeeld van dat 
maatschappelijk bewustzijn is het 
project dat Mischa begin dit jaar 
begeleidde. Een in eigen beheer 

vervaardigde virtuele jas werd 
geveild en leverde zesduizend euro 
op voor Voedselbank Nederland. 
Geen echte jas dus? ,,Nee, het is echt 
een virtuele jas, bedoeld om te 
dragen in de metaverse. Dat is een 
digitale wereld, waar je doorheen 
kunt wandelen. Een online wereld die 
heel dicht tegen de echte wereld aan 
ligt. Je kunt er doorheen wandelen, 
winkels bezoeken, optredens 
bijwonen, enzovoort. Het is nu al 
mogelijk om er dingen te kopen en 
uiteindelijk zul je er ook naar school 
kunnen gaan. Het is dus net als de 
echte wereld, maar dan digitaal. Je 
loopt daar met jouw karakter door-
heen, maar dan wil je natuurlijk wel 
dat jouw poppetje ook leuke kleding 
aan heeft.’’ De jas die Mischa en zijn 
team bedachten, kan dus door het 
karakter van iemand in de metaverse 
gedragen worden. Het is een zoge-
noemd Non-Fungible Token (NFT), 
dat je koopt met de virtuele munt 
ethereum. Mischa: ,,Het is eigenlijk 

een digitaal contract, waarin vastge-
legd wordt dat jij de eigenaar bent. 
Het kan een digitaal kunstwerk zijn 
dat je koopt, maar ook een paar 
virtuele schoenen of onze jas.’’ Om het 
project extra onder de aandacht te 
brengen, werd ook een echte jas 
gemaakt, vervaardigd uit overge-
bleven bedrukte folie van 
chipszakken.

Mercedes-Benz
De Cannes Lion die Mischa in juni 
won, kreeg hij voor een campagne 
voor het automerk Mercedes-Benz. 
Dat bedrijf heeft het productieproces 
inmiddels zodanig gewijzigd dat 
vrijwel alles basis van groene energie 
tot stand komt. ,,Ik bedacht het idee 
om aan de drie wieken van een wind-
molen grote lampen te bevestigen. 
Als je de molen dan laat draaien en je 
�lmt dat, dan zie je dankzij de lampen 
het Mercedes-Benz-logo wanneer je 
de beelden in slow-motion afspeelt. 
Ik vind het goed dat een groot merk 
als Mercedes-Benz iets terug doet 
voor de wereld, dus daar sta ik wel 
achter. Bovendien was Mercedes-
Benz al een klant van ons.’’ De �lm van 
de windmolen is inmiddels via het 
internet te zien en wordt op televisie 
vertoond in China, de Verenigde 
Staten, India, België en het Verenigd 
Koninkrijk. Krijgt Nederland de �lm 
ook te zien? ,,Nog niet, maar 

misschien gaat dat nog gebeuren.’’

Niveau
Dat Mischa al meerdere malen een 
Cannes Lion in ontvangst mocht 
nemen, is geen unicum. ,,Er zijn meer-
dere creatieven die afgelopen 66 jaar 
zo’n prijs hebben gewonnen. Cannes 
Lions bestaat sinds 1954. Het is dus 
wel een heel klein groepje dat heeft 

gewonnen.’’ Toch zegt het veel over 
het niveau waarop Mischa actief is: de 
uitreiking in Cannes is onderdeel van 
een wereldwijd concept waaraan zo’n 
honderd landen deelnemen. 
Bedrijven betalen bijna duizend euro 
per inzending om aan de wedstrijd 
mee te mogen doen. Dat geld 
gebruikt de organisatie onder meer 
voor het verzorgen van opleidingen. 
Zo’n opleiding heeft Mischa inmid-
dels niet meer nodig. Hij kent de �jne 
kneepjes van het vak en voelt precies 
aan hoe een reclamecampagne het 
beste aansluit bij de doelgroep. ,,We 
maken geen advertenties, we creëren 
werk dat niet aanvoelt als een 
reclame. Ik werk per week soms 60 tot 
70 uur, maar dat kan ik alleen doen 
omdat ik een topper van een vrouw 
heb: Roxy Schreuder. Naast haar werk 
bij KLM steunt zij mij in alles wat ik 
doe. Zonder haar achter mij te 
hebben staan zou ik dit niet met 
zoveel energie en tijdbesteding 
kunnen doen.’’

Castricum - Reclamemaker Mischa Schreuder (1976) won eind juni een 
Cannes Lion, de internationale prijs voor de meest creatieve campagne. 
De campagne die de Castricummer bedacht voor Mercedes-Benz om het 
gebruik van schone energiebronnen te benadrukken, is inmiddels in 
diverse landen te zien. Het is niet voor het eerst dat Schreuder deze pres-
tigieuze prijs in de wacht sleept. Al vier keer eerder stond zijn naam in de 
Franse badplaats op de lijst met winnaars.

Mischa Schreuder wint internationale reclameprijs

Mischa Schreuder, creative partner bij Fitzroy Amsterdam, met de gewonnen Cannes 
Lion. Foto: aangeleverd

De windmolen uit de reclame�lm voor Mercedes-Benz. Door het schijnsel van de lampen aan de wieken wordt het logo van het 
automerk zichtbaar. Foto: aangeleverd

De bijzondere jas, gemaakt van overgebleven, gerecyclede folie van chipszakken. 
Foto: aangeleverd

De Gumshoe, een schoen waarin gerecycled kauwgom is verwerkt, kreeg 
wereldwijde aandacht. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. natte omslag als heelmiddel; 7. dierentuin in
Rotterdam; 12. Chinese vermicelli; 13. windjack met capu-
chon; 14. bierton; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in
samenstelling); 19. vangwerktuig; 21. heden; 22. zeepwater;
24. stimulator voor het hart; 27. afkerig van inspanning; 28.
deel van een pet; 30. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 31.
steen; 32. hoofdbescherming; 33. roem (faam); 35. grafisch
kunstenaar; 37. jongensnaam; 38. splintertangetje; 41. Japan-
se munt; 42. uitrollen van metalen; 44. hoofdbedekking; 46.
groot mastdoek; 47. plaats in Oekraïne; 48. groep wielrenners;
49. putemmer; 50. Aziatisch oliestaatje; 52. deel van voet; 54.
heilige rivier in India; 56. Ned. politieke partij; 58. naaktloper;
61. uitroep van schrik; 62. gordijnrail; 64. gymnastiektoestel;
65. Europeaan; 67. plechtige belofte; 68. kopergravure; 70.
scheepsstuur; 72. mollengang; 73. Ned. dagblad; 76. keurig;
77. bijbelse stad; 78. zomermaand; 79. gewicht; 81. familielid;
82. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 83. houten kommetje; 84.
marterachtig dier; 86. absoluut (beslist); 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. scheldnaam voor Hollander; 2. lengtemaat (afk.);
3. katoentje voor een olielamp; 4. strook papier; 5. mengsel
van cement en zand; 6. openbaar vervoermiddel; 7. beroep; 8.
noeste vlijt; 9. waterkering; 10. deel van bijbel (afk.); 11. tabak
kauwen; 16. plezier; 18. lang smal stuk hout; 20. schrijfplankje;
21. telwoord; 23. wortel; 25. delfstof; 26. plaats in Duitsland;
27. deel van camera; 29. iemand zonder geluk; 32. Nederlan-
der; 34. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 36.
deel van een uur; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
39. Spaans eiland; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. Europese
hoofdstad; 43. tafelgasten; 45. kippenloop; 46. stapelgek; 51.
bloeimaand; 53. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.). 54.
knoeiwerk; 55. boomvrucht; 56. geheimschrift; 57. bloedvat;
59. kerkelijke omroep; 60. gehakte biefstuk; 62. scheepsleu-
ning; 63. verdiepingen; 66. nakomeling; 67. lidwoord; 69.
plaaggeest; 71. rivier in Utrecht; 73. bosje bloemen; 74. middel
om te spalken; 75. Portugees levenslied; 78. klein zeilvaartuig;
80. oud Chinees leider; 82. Frans lidwoord; 85. heilige (afk.).
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van
een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidwoord; 15 reverendus
dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vast-
bijtende mijt; 21. hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groente-
soort; 27. muzieknoot; 28. zwemvogel; 30. Indiase deelstaat;
31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33.
familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord; 38. spot (hekel-
dicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44.
kampeerverblijf; 46. zachte koek; 47. ouderloos kind; 48. huis-
dier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52.
gevaarlijk (riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend
voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de dagenraad;
62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. die-
renbek; 67. repetitive strain injury (afk.); 68. Ierse verzetsorga-
nisatie; (afk.); 70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73.
groentesoort; 76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 78.
behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.); 82.
streling; 83. frisdrank; 84. toiletartikel; 86. salpeterzout; 87.
leeftijdsgroep (jongeren).

Verticaal 1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige
belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloeilamp; 6. koude lek-
kernij; 7. vruchtbaar; 8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voor-
zetsel; 11. scheikundig onderzoeker; 16. projectieplaatje; 18.
zwaar en lomp; 20. boomsoort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje
wol; 25. moeilijk buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig
en zeker; 29. groentesoort; 32. groentesoort; 34. vlaktemaat;
36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax;
40. deel van voet; 42. vissersmand; 43. rivier in Frankrijk; 45.
hoogste punt; 46. gevangenverblijf; 51. niet gebonden (vrij);
53. Nederlands talen instituut (afk.); 54. grote ronde vrucht; 55.
tocht of toer; 56. telwoord; 57. uniek (mooi); 59. afgewerkt oud
paard; 60. groentesoort; 62. brandwerend materiaal (steen-
vlas); 63. onbesuisd en gewaagd; 66. tijdeenheid; 67. alcoholi-
sche drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhoudende grond-
soort; 73. zangstuk uit een opera; 74. sieraad; 75. iedere; 78.
bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85.
mobiele eenheid (afk.).
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IJmuiden - Donderdag heeft vakleer-
kracht bewegingsonderwijs Harry 
van der Burg op feestelijke wijze 
afscheid genomen van leerlingen en 
collega’s van IKC IJmond / SBO De 
Boekanier. Meester Harry gaat na 42 
jaar gymles geven met pensioen. Hij 
is zijn carrière begonnen bij diverse 
basisscholen in de Gemeente Velsen: 
de Pleiadenschool, de Theo Thijssen-
school en de Jan Campertschool.

Vanaf 1980 kreeg hij een vaste 
aanstelling aan de Mivo-school en 
vanaf september 1995 fuseerde deze 
school met de Duin en Dennen-
school en werd de naam De Boeka-
nier, speciale school voor basisonder-
wijs. Op 30 juni kregen alle groepen 
van De Boekanier een laatste gymles, 
werden er cadeautjes overhandigd 

en afscheidsliedjes gezongen. ’s 
Middags �etste meester Harry nog 
eenmaal een gedeelte van zijn dage-
lijkse route, de Memory Lane. 
Onderweg stonden collega’s met 
karakteristieke verhalen uit zijn loop-
baan. Eén van de hoogte punten was 
de nieuwbouw van De Boekanier 
met een enorme dubbele gymzaal in 
2005. Dit na allerlei omzwervingen 
door de gemeente Velsen. Ook de 
vergroening van het huidige school-
plein mocht natuurlijk in de Memory 
Lane niet ontbreken. 
Meester Harry zal zich waarschijnlijk 
niet gaan vervelen. Hij heeft nu alle 
tijd voor het uitoefenen van zijn 
grootste hobby, zingen in twee 
bands: Supertribute en Summer’s 
End and Friends. De school zal 
meester Harry missen!

Meester Harry gaat met pensioen
Meester Harry maakte een ‘trip down Memory Lane’. Foto: aangeleverd

De hotspotkaart is onderdeel van 
KNRM’s watersportcampagne ‘Wij 
helpen…bij nood en problemen op 
het water’. Met �yers in jachthavens, 
informatie op social media en op de 

website informeert de KNRM water-
sporters wat te doen bij pech of 
noodsituaties op het water en hoe ze 
te voorkomen. Sander Kuipers, coör-
dinator niet-spoedeisende hulp bij de 

KNRM: ,,Motorproblemen is reden 
nummer één waarvoor watersporters 
ons inschakelen. Dat zien we door het 
hele land, en dus ook in deze vijf 
gebieden. Maar deze hotspots 
hebben nog extra aandachtspunten, 
waardoor watersporters in de 
problemen komen.’’ Zandbanken, 
waterplanten, getij, wind en onbe-
kendheid met het gebied zijn 
oorzaken van het aan de grond lopen 
van boten. Met de hotspotkaart wil de 
KNRM watersporters bewust maken 
van het belang van een goede voor-
bereiding. Met de gratis KNRM Helpt-
app kunnen watersporters vaar-
plannen maken, informatie uit de 
omgeving raadplegen (zoals jachtha-
vens, marifoonkanalen, watersport-
winkels en bunkerstation) en de 
weersvoorspelling in de gaten 
houden. En met een speciale knop 
schakelen ze snel hulp in bij pech of 
noodsituaties. Bij gebruik van de app 
zien de Kustwacht en KNRM onmid-
dellijk waar de boot zich bevindt. De 
KNRM hoopt dat watersporters deze 
zomer goed voorbereid het water 
opgaan. Mochten ze alsnog in de 
problemen komen, dan helpen de 
KNRM-vrijwilligers graag.

IJmuiden - Met het vakantieseizoen in aantocht heeft de KNRM een 
hotspotkaart gemaakt. Op de kaart staan vijf gebieden op zee en binnen-
wateren waar watersporters vaak in de problemen komen en hulp nodig 
hebben van de KNRM.

Hotspotkaart KNRM: Op deze plekken 
raken veel watersporters in de problemen

De Hotspotkaart van de KNRM duidt de locaties aan waar watersporters vaak in de 
problemen komen. Afbeelding: KNRM

IJmuiden - Juf Joke mag gerust de 
‘trouwste’ vrijwilliger van IJmuiden 
genoemd worden. Ruim 32 jaar 
geleden kwam ze in de ouderraad van 
de school. Ze is er nooit meer wegge-
gaan. Bijna dagelijks stond Joke klaar 
voor de kinderen en leerkrachten. Ze 
ging mee op kamp, hielp bij spelle-
tjes, regelde jarenlang de ‘overblijf’, 
heeft kilometers lang het lezen geoe-
fend, ontelbare stukken fruit geschild, 
enzovoort. Nu gaat ze het wat rustiger 
aan doen. Ontzettend verdiend, maar 
wat gaat de Vuurtoren haar missen! 
Foto: aangeleverd

De Vuurtoren neemt 
afscheid van Juf Joke

Regio - De provincie Noord-Holland 
heeft vorige week excuses aange-
boden voor de rol van de gezagsdra-
gers van toen in het 
slavernijverleden. 
Commissaris van de Koning Arthur 
van Dijk deed dat bij de opening van 
de expositie Verborgen Noord-
Holland in het provinciehuis Pavil-
joen Welgelegen. 
De provincie Noord-Holland is de 

eerste provincie in Nederland die 
o�ciële excuses aanbiedt. 
Van Dijk: ,,Aan de nazaten van tot 
slaaf gemaakten, mensen die het 
onrecht van toen vandaag nog 
ervaren – excuses voor wat onze 
gezagsdragers toen hebben aange-
richt in het leven van onschuldige 
mensen. Wij nemen in deze tijd 
afstand van wat ze in die tijd hebben 
gedaan.’’

Excuses voor slavernijverleden
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van
een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidwoord; 15 reverendus
dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vast-
bijtende mijt; 21. hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groente-
soort; 27. muzieknoot; 28. zwemvogel; 30. Indiase deelstaat;
31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33.
familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord; 38. spot (hekel-
dicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44.
kampeerverblijf; 46. zachte koek; 47. ouderloos kind; 48. huis-
dier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52.
gevaarlijk (riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend
voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de dagenraad;
62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. die-
renbek; 67. repetitive strain injury (afk.); 68. Ierse verzetsorga-
nisatie; (afk.); 70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73.
groentesoort; 76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 78.
behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.); 82.
streling; 83. frisdrank; 84. toiletartikel; 86. salpeterzout; 87.
leeftijdsgroep (jongeren).

Verticaal 1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige
belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloeilamp; 6. koude lek-
kernij; 7. vruchtbaar; 8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voor-
zetsel; 11. scheikundig onderzoeker; 16. projectieplaatje; 18.
zwaar en lomp; 20. boomsoort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje
wol; 25. moeilijk buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig
en zeker; 29. groentesoort; 32. groentesoort; 34. vlaktemaat;
36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax;
40. deel van voet; 42. vissersmand; 43. rivier in Frankrijk; 45.
hoogste punt; 46. gevangenverblijf; 51. niet gebonden (vrij);
53. Nederlands talen instituut (afk.); 54. grote ronde vrucht; 55.
tocht of toer; 56. telwoord; 57. uniek (mooi); 59. afgewerkt oud
paard; 60. groentesoort; 62. brandwerend materiaal (steen-
vlas); 63. onbesuisd en gewaagd; 66. tijdeenheid; 67. alcoholi-
sche drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhoudende grond-
soort; 73. zangstuk uit een opera; 74. sieraad; 75. iedere; 78.
bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85.
mobiele eenheid (afk.).
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IJmuiden - Donderdag heeft vakleer-
kracht bewegingsonderwijs Harry 
van der Burg op feestelijke wijze 
afscheid genomen van leerlingen en 
collega’s van IKC IJmond / SBO De 
Boekanier. Meester Harry gaat na 42 
jaar gymles geven met pensioen. Hij 
is zijn carrière begonnen bij diverse 
basisscholen in de Gemeente Velsen: 
de Pleiadenschool, de Theo Thijssen-
school en de Jan Campertschool.

Vanaf 1980 kreeg hij een vaste 
aanstelling aan de Mivo-school en 
vanaf september 1995 fuseerde deze 
school met de Duin en Dennen-
school en werd de naam De Boeka-
nier, speciale school voor basisonder-
wijs. Op 30 juni kregen alle groepen 
van De Boekanier een laatste gymles, 
werden er cadeautjes overhandigd 

en afscheidsliedjes gezongen. ’s 
Middags �etste meester Harry nog 
eenmaal een gedeelte van zijn dage-
lijkse route, de Memory Lane. 
Onderweg stonden collega’s met 
karakteristieke verhalen uit zijn loop-
baan. Eén van de hoogte punten was 
de nieuwbouw van De Boekanier 
met een enorme dubbele gymzaal in 
2005. Dit na allerlei omzwervingen 
door de gemeente Velsen. Ook de 
vergroening van het huidige school-
plein mocht natuurlijk in de Memory 
Lane niet ontbreken. 
Meester Harry zal zich waarschijnlijk 
niet gaan vervelen. Hij heeft nu alle 
tijd voor het uitoefenen van zijn 
grootste hobby, zingen in twee 
bands: Supertribute en Summer’s 
End and Friends. De school zal 
meester Harry missen!

Meester Harry gaat met pensioen
Meester Harry maakte een ‘trip down Memory Lane’. Foto: aangeleverd

De hotspotkaart is onderdeel van 
KNRM’s watersportcampagne ‘Wij 
helpen…bij nood en problemen op 
het water’. Met �yers in jachthavens, 
informatie op social media en op de 

website informeert de KNRM water-
sporters wat te doen bij pech of 
noodsituaties op het water en hoe ze 
te voorkomen. Sander Kuipers, coör-
dinator niet-spoedeisende hulp bij de 

KNRM: ,,Motorproblemen is reden 
nummer één waarvoor watersporters 
ons inschakelen. Dat zien we door het 
hele land, en dus ook in deze vijf 
gebieden. Maar deze hotspots 
hebben nog extra aandachtspunten, 
waardoor watersporters in de 
problemen komen.’’ Zandbanken, 
waterplanten, getij, wind en onbe-
kendheid met het gebied zijn 
oorzaken van het aan de grond lopen 
van boten. Met de hotspotkaart wil de 
KNRM watersporters bewust maken 
van het belang van een goede voor-
bereiding. Met de gratis KNRM Helpt-
app kunnen watersporters vaar-
plannen maken, informatie uit de 
omgeving raadplegen (zoals jachtha-
vens, marifoonkanalen, watersport-
winkels en bunkerstation) en de 
weersvoorspelling in de gaten 
houden. En met een speciale knop 
schakelen ze snel hulp in bij pech of 
noodsituaties. Bij gebruik van de app 
zien de Kustwacht en KNRM onmid-
dellijk waar de boot zich bevindt. De 
KNRM hoopt dat watersporters deze 
zomer goed voorbereid het water 
opgaan. Mochten ze alsnog in de 
problemen komen, dan helpen de 
KNRM-vrijwilligers graag.

IJmuiden - Met het vakantieseizoen in aantocht heeft de KNRM een 
hotspotkaart gemaakt. Op de kaart staan vijf gebieden op zee en binnen-
wateren waar watersporters vaak in de problemen komen en hulp nodig 
hebben van de KNRM.

Hotspotkaart KNRM: Op deze plekken 
raken veel watersporters in de problemen

De Hotspotkaart van de KNRM duidt de locaties aan waar watersporters vaak in de 
problemen komen. Afbeelding: KNRM

IJmuiden - Juf Joke mag gerust de 
‘trouwste’ vrijwilliger van IJmuiden 
genoemd worden. Ruim 32 jaar 
geleden kwam ze in de ouderraad van 
de school. Ze is er nooit meer wegge-
gaan. Bijna dagelijks stond Joke klaar 
voor de kinderen en leerkrachten. Ze 
ging mee op kamp, hielp bij spelle-
tjes, regelde jarenlang de ‘overblijf’, 
heeft kilometers lang het lezen geoe-
fend, ontelbare stukken fruit geschild, 
enzovoort. Nu gaat ze het wat rustiger 
aan doen. Ontzettend verdiend, maar 
wat gaat de Vuurtoren haar missen! 
Foto: aangeleverd

De Vuurtoren neemt 
afscheid van Juf Joke

Regio - De provincie Noord-Holland 
heeft vorige week excuses aange-
boden voor de rol van de gezagsdra-
gers van toen in het 
slavernijverleden. 
Commissaris van de Koning Arthur 
van Dijk deed dat bij de opening van 
de expositie Verborgen Noord-
Holland in het provinciehuis Pavil-
joen Welgelegen. 
De provincie Noord-Holland is de 

eerste provincie in Nederland die 
o�ciële excuses aanbiedt. 
Van Dijk: ,,Aan de nazaten van tot 
slaaf gemaakten, mensen die het 
onrecht van toen vandaag nog 
ervaren – excuses voor wat onze 
gezagsdragers toen hebben aange-
richt in het leven van onschuldige 
mensen. Wij nemen in deze tijd 
afstand van wat ze in die tijd hebben 
gedaan.’’

Excuses voor slavernijverleden

Castricum - Er wordt verteld dat 
het handig is om een energiema-
nager te gebruiken om de zoge-
naamde slimme meter uit te lezen. 
Maar hoe je dat moet doen om er 
informatie uit te halen, wordt er 
niet bij verteld. Energiecoach Paul 
Sap legt het uit:

Het beste kun je een energiema-
nager installeren (zoals UMeter of 
Bliq) en er vervolgens een maand 
niet naar kijken. Dan heb je een soort 
nulmeting om mee te vergelijken als 
je vervolgens actie gaat nemen. Je 
kunt dan zien wat je gebruik onge-
veer gemiddeld per dag is en of de 
acties die je daarna neemt e�ect 
hebben gehad. Dan ga je kijken naar 
je verbruik in de nacht. Wat is het 
laagste verbruikmoment. Vanaf dat 
laagste punt is dan je verbruik mini-
maal 24 uur keer 365 dagen. Als je 
hier 50W per etmaal op weet te 
besparen levert dit op jaarbasis een 
besparing op van 438 kWh. Bij 
sommige energiemanagers is het 
overigens KWH per kwartier. Reken 
het dan even om.

Gemiddeld is het verbruik in Neder-
land op het laagste punt 200 W. Dat 
is doorgaans in de nacht. Als je zuinig 
bent moet 100W ook kunnen. Veel 
apparaten staan op stand-by en 
gebruiken zo maar 10-15 W. Dat is op 
dit moment tussen de 40 en 60 euro 
per jaar. Zet deze apparaten uit als je 
ze niet gebruikt. Ook die tweede 
oude koelkast voor dat ene feestje 
per jaar. Zet de centrale ventilatie/
afzuiging niet uit! Ongeveer vanaf de 
jaren tachtig kwamen deze centrale 
ventilatiesystemen in zwang. Beter is 
het om liever een energiezuinige 
dc-motor te kopen. Vervang de 
wisselstroommotor (AC) door een 
veel zuiniger gelijkstroommotor.

Kijk niet naar de hoge pieken in je 
verbruik. Dat is de wasmachine, de 
droger of close in-boiler. Die gebruik 
je voor comfort en daar wil je niet 
meteen op besparen. Gebruik ze wel 
in de eco-modus en zet de boiler op 
65 graden. Vraag meer informatie bij 
een energiecoach van CALorie of kijk 
op www.calorieenergie.nl voor uitge-
breide informatie.

Tip van energiecoach Paul Sap: 
zo lees je de slimme meter uit!

Paul Sap is energiecoach bij energiecoöperatie CALorie. Foto: aangeleverd

Het evenement start om 13.00 uur 
met een historische dorpswandeling 
door Bakkum-Zuid over een afstand 
van tweeënhalve kilometer. Van 15.00 
tot 17.00 uur kinderdisco en 
schminken bij restaurant De Oude 
Keuken. Aansluitend rijdt van 17.00 
tot 19.00 uur een treintje door 
Bakkum met het centraal station op 
het Skulpersplein. Sambaband Bateria 
Unidos d’Alcmaria swingt van 17.00 
tot 18.30 uur door de straten van 
Bakkum. Vanaf 18.00 uur rijdt de jury 
door de straten om de meest brui-
sende straat en het mooist versierde 
huis te kiezen. The Think BIG-Band 
sluit Bakkum Bruist van 20.00 tot 21.00 
uur af met rond 21.00 uur de prijsuit-
reiking op het Skulpersplein. Om opti-
maal van Bakkum Bruist te genieten 
adviseert het organisatiecomité 
buurtgenoten om met het unieke 
Bakkum Bruist-treintje, wandelend of 
op de �ets een rondje door Bakkum te 
maken om de versierde straten en 
huizen te bewonderen en een praatje 
te maken met dorpsgenoten.

Bakkum - Op zaterdag 10 september zal Bakkum bruisen voor de vijfde 
editie van Bakkum Bruist. Ruth Stocker van het Bakkum Bruist-team is 
begonnen met aftellen naar het buurtevenement: ,,Het centrale 
programma is bekend. We hebben voor jong en oud iets leuks te bieden. 
Dankzij de steun van onze sponsoren is het middag- en avondpro-
gramma divers en zijn er weer mooie prijzen te winnen voor de meest 
bruisende straat en het mooist versierde huis.’’

Programma Bakkum Bruist 
verbindt jong en oud

Ter gelegenheid van Bakkum Bruist kunnen buurtgenoten gebruik maken van het 
treintje dat door de verschillende wijken rijdt. Foto: Bakkum Bruist

Burgemeester en wethouders vinden 
het belangrijk dat er ook deze zomer 
een busverbinding is naar het strand. 
Eerder heeft de provincie aangegeven 
dat de Connexxion kustbus deze 
zomer niet kan rijden vanwege een 
gebrek aan chau�eurs. Wethouder 
Roel Beems van Toerisme & Strand: 

,,We vinden de bereikbaarheid van 
het strand heel belangrijk. Daarbij 
zien we het liefst dat mensen met de 
�ets of het openbaar vervoer naar het 
strand gaan. Daarom ben ik heel blij 
dat het in samenwerking met stran-
dondernemers, Camping Bakkum en 
Johanna’s Hof is gelukt om deze 

verbinding tot stand te brengen.’’ De 
samenwerkende partijen dragen 
gezamenlijk de kosten van het 
busvervoer. De shuttlebus rijdt van 16 
juli tot en met 28 augustus (zomerva-
kantie regio Noord) tussen NS-station 
Castricum en Castricum aan Zee. Ook 
bij camping Bakkum kan men in- en 
uitstappen. Er zijn geen vaste tijden, 
maar de bus rijdt twee keer per uur. 
De eerste bus vertrekt om 11.00 uur 
vanaf het NS-station en de laatste 
vertrekt om 19.00 uur vanaf Castricum 
aan Zee.

Strand Castricum blijft 
bereikbaar door shuttlebus
Castricum - In de zomervakantie gaat een gratis shuttlebus rijden tussen 
NS-station Castricum en Castricum aan Zee. Deze buslijn komt er omdat 
de kustbus van Connexxion niet rijdt deze zomer. De gemeente, de stran-
dondernemers, Camping Bakkum en Johanna’s Hof hebben de handen 
ineengeslagen om samen het vervoer naar het strand mogelijk te maken.
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VRIJDAG 15 JULI

Zomerworkshop ‘Schilderen als 
Hockney’ door Afke Spaargaren van 
10.00 tot 16.00 bij Perspectief aan 
de Van Oldenbarneveldweg 37 in 
Bakkum. Deelname kost 50 euro 
(35 euro voor leden) plus 7,50 euro 
materiaalkosten. Info en 
aanmelden via www.perspectief-
castricum.nl. Foto: aangeleverd

Milou Mignon zingt liedjes van 
haar album ‘Onder de sterren’ vanaf 
16.30 uur op het terras van Restau-
rant ‘t Kombof op eiland De Woude. 
Toegang gratis.

Laatste G-disco dit seizoen in 
jongerencentrum Discovery 2.0 aan 
de Dorpsstraat 30a, 20.00-22.00 uur.  
Na de zomerstop zal de G-disco in 
september weer terugkeren. Kijk op 
www.facebook.com/gdisco.disco-
very.77 of www.instagram.com/
gdiscodiscovery voor het laatste 
nieuws en leuke foto’s.

Meerstemmige liedjes en mantra’s 
door Mariska van der Leij, Lieke 
Jacobs en Pauline van Schagen om 
20.00 uur (inloop 19.30 uur) bij 
Yoga Daniëlle aan de Schipperslaan 
4 in Limmen. Bezoekers dienen zich 
vooraf via pauline@musicapaulina.
nl aan te melden. Foto: 
aangeleverd

ZATERDAG 16 JULI
Target Earth Cleanup van 10.30 tot 
13.30 uur op het strand van 
Castricum. Samen het strand 
schoonmaken door zwerfvuil te 
verwijderen. Aanmelden via info@
targetearth.nl. Info op www.target-
earth.nl. Bij voorkeur eigen 
cleanup-materialen meebrengen.

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

MultiSport-Evenement van 11.00 
tot 15.00 uur (inloop 10.30 uur) op 
sportpark Noord-End aan De 
Bloemen 71a in Castricum met 
workshops van zes sportaanbie-
ders. Gratis kennismaken met 
voetbal, korfbal, turnen/trampoli-
nespringen, tafeltennis, atletiek en 
diverse dansstijlen. Aanmelden niet 
nodig.

Voorstelling ‘Code Rood’ door 
Patricia Goduto om 20.15 uur in 
theater Koningsduyn aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Info en 
kaartverkoop via https://geester-
hage.nl/theater-koningsduyn.

ZONDAG 17 JULI
Mini-Roots-markt met tien kramen 
van 11.00 tot 17.00 uur op 

Camping Bakkum aan de Zeeweg 
31 in Bakkum. Info op www.roots-
market.nl.

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. Info op www.roots-
market.nl. Foto: Ruud Bakker

Laidback Sunny Sunday van 14.00 
tot 22.00 uur bij strandpaviljoen 
Club Zand aan de Zeeweg 70 in 
Castricum. Zomerfui� e met een 
funky DJ. Geen kaartverkoop, vol is 
vol.

Optreden ensemble Pomöv om 
15.00 uur in restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 
in Bakkum met onder meer 
Balkan- en Klezmermuziek, maar 
ook Iers en Amsterdams reper-
toire. Toegang gratis. Info op www.
deoudekeuken.net. Foto: 
aangeleverd

Optreden The Tour van 17.00 tot 
21.00 uur bij grand-café Balu aan 
de Dorpsstraat 35a in Castricum. 
Toegang gratis.

DINSDAG 19 JULI

Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (3-5 jaar) van 09.30 tot 
10.30 uur in de gymzaal aan de 
Eerste Groenelaan 62 in Castricum. 
Aanmelden via rozequarts@
hotmail.com. Info op www.
margreetrodenburg.nl/dans. Foto: 
Marcel Fraij

Skateclinic voor jongeren (12+) 
onder leiding van een ervaren 
skater om 16.00 en 17.00 uur bij 
Skatebaan Castricum aan De 
Bloemen 73a in Castricum. 
Inschrijven via www.sportenbewe-
genincastricum.nl/activiteiten-
aanbod-2022 is verplicht.

WOENSDAG 20 JULI
Voorstelling ‘Daan Duurzaam en de 
linke soep’ (3+) om 11.00 en 13.00 
uur in bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Johannisweg 2 in Castricum. 
Toegangsprijs 5 euro per persoon. 
De voorstelling duurt ongeveer 45 
minuten en gaat over de gevolgen 
van plastic afval in zee.

Robots bouwen voor kinderen 
vanaf 7 jaar om 14.00 uur in Bilio-
theek Kennemerwaard aan de 
Geesterduinweg 1 in Castricum. 
Deelname kost 7,50 euro (leden 
bibliotheek 2,50 euro korting). 
Aanmelden via www.bknw.nl/
agenda. 

Zinnige Zomeravond van 18.00 tot 
21.00 uur in de pastorie van de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum met maaltijd, � lm 
en een goed gesprek. Deelname 
kost 6 euro. Aanmelden bij Hennie 
Brugman (06 41820710 / 0251 
654447 / hennie.brugman@ziggo.
nl).

EXPOSITIES
Sprookjes in de Tuin van Kapitein 
Rommel van 17 tot en met 21 juli 
dagelijks van 09.30 tot 16.30 uur te 
bekijken. Kaarten à 5 euro per kind 
uitsluitend via www.tuinvankapi-
teinrommel.nl verkrijgbaar. Maxi-
maal twee volwassenen per kind 
mogen gratis naar binnen.

Evalien de Lange-Velzeboer expo-
seert haar beelden op zaterdag 16 
en zondag 17 juli van 12.00 tot 
17.00 uur in kerkje De Kemphaan 
op het eiland De Woude.

Cor Spil exposeert deze maand 
realistische schilderijen en 
beelden in Gemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot. 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 deze 
maand 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.

Audiotour ‘Onder de Sterren’ is tot 
en met 31 juli dagelijks van 08.00 
tot 20.00 uur te volgen in een 
zeven kilometer lange wandel-
tocht op het eiland De Woude. 
Scan met je smartphone de 
QR-codes in de sterren langs de 
route om de bijbehorende audio te 
beluisteren.

De Egmondse schilder Roderick 
Taylor exposeert tot en met 2 
september in de Tuin van Kapitein 
Rommel in Castricum. De tuin is 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 09.30 en 16.30 uur. 
Info op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

Wethouder Roel Beems zal het evene-
ment openen tezamen met het Groot 
Castricums Smaakmakerskoor onder 
leiding van Marieke Zondervan. 
Daarna zijn er op drie podia allerlei 
optredens: op het Dorpsplein, 
Bakkerspleintje en Kerkplein. Elk plein 
heeft zijn eigen signatuur. Hierdoor is 
het voor de bezoekers duidelijk waar 
ze moeten zijn voor welk aanbod. De 
acts zijn akoestisch of licht versterkt 
en worden uitgevoerd door Castri-
cumse solisten, bands, stand-up 
comedians, orkesten, koren en DJ’s. 
Daarnaast wordt elk podium bezocht 
door enkele professionele acts. Beide 
dagen worden afgesloten met een 
knallende headliner. Zo kunnen we al 
verklappen dat Kasper van Kooten op 
zaterdagavond een preview van zijn 
theaterconcert komt geven.

Culinair programma
Het evenement wordt door lokale 

horeca gevoed. De restaurants en 
cafés rondom het dorpshart bieden 
in of voor hun eigen zaak passende 
gerechtjes aan die al wandelend 
kunnen worden afgenomen. Voor 
horeca buiten het dorpshart zijn 
kraampjes of foodtrucks ingericht. 
Zaterdag 3 september duurt het 
festival van 15.00 tot 22.00 uur, 
zondag 4 september van 13.00 tot 
21.00 uur. Op https://linktr.ee/smaak-
makerscastricum komen een platte-
grond van het festivalterrein en een 
overzicht van alle activiteiten. 

Bijdragen aan het Smaakmakers 
Festival?
Ben jij ook een echte Smaakmaker en 
wil je je naam aan dit event 
verbinden? Dan zijn er verschillende 
manieren om het festival te spon-
soren. Neem hiervoor contact op met 
Henk Ruijter (ruijter23@ziggo.nl / 06 
18875880)

Castricum - Op zaterdag 3 en zondag 4 september vindt de eerste editie 
van het Castricums Smaakmakers Festival plaats. Het dorpshart van 
Castricum verandert dan in een festivalterrein door en voor Castricum-
mers, lokale cultuurmakers, lokale horecaondernemers en bezoekers die 
Castricum aandoen. Twee dagen rondstruinen, genieten van lekker eten, 
drinken en cultuur. En vooral gezellig samen zijn met familie, vrienden en 
buren.

3 en 4 september: Castricums 
Smaakmakers Festival

Het logo van het Castricums Smaakmakers Festival. Logo: aangeleverd

LEZERSPOST

Beste bak� etsgebruikers,

Ik ben van de week op het nippertje ontsnapt aan een botsing met zo’n 
grote puntbak� ets. Die reed met hoge snelheid met een bocht om mij 
heen. Zelfs een andere � etser sprak er schande van. Ik ben 81 jaar en de 
� ets is mijn enige vervoermiddel voor de boodschappen. Als het verkeerd 
was afgelopen, was dit voor mij waarschijnlijk einde zelfstandigheid 
geweest. Ik hoop dat dit gelijk een waarschuwing is voor de andere 
bak� etsgebruikers.

Vriendelijke groet, Ans van der Werf

In een reactie van FlexwonenNH bij een artikel in het NHD van 2 juli 
verklaarden Bert en Victor Rotteveel ziel en zaligheid er in te stoppen om 
woonlocaties te regelen. En dat de hoofdpersoon in het artikel steun zou 
zoeken bij haar buren ,,die al gauw gaan meehuilen, maar de klachten 
zoals bij ons bekend komen alleen van haar.’’ En in de Castricummer van 6 
juli zei wethouder Slettenhaar dat de kwaliteit van de tijdelijke huisves-
ting wordt bewaakt. Bij Castricum voor Iedereen (CvI) komen signalen 
binnen die haaks staan op de uitlatingen van de eerder geciteerde heren. 
Om  het huurders  van FlexwonenNH zo makkelijk mogelijk te maken om 
klachten en ervaringen te melden bij CvI hebben we een eigen mailadres 
aangemaakt; castricumvooriedereen@gmail.com. Wanneer je dat 
aangeeft, zorgen wij er voor dat je melding anoniem blijft.

Castricum voor Iedereen

Bakfi etsen

Castricum voor Iedereen
opent meldpunt
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Door Henk de Reus

Juri en Pauline Berkho� waren 
verrast toen zij tijdens het tuinieren 
plotseling metalen identiteitsplaatjes 
tussen het zand zagen liggen. Ze 
bleken afkomstig te zijn van Neder-
landse soldaten van Kamp Schoorl 

en waren kort na de Nederlandse 
capitulatie op 15 mei 1940 in de tuin 
begraven. Het echtpaar schakelde 
Stichting Egmond ’40-’45 in. Met een 
metaaldetector speurden vrijwilli-
gers van de stichting de tuin af en 
vonden bij elkaar 260 naamplaatjes. 
Voorzitter Martijn Visser gaat ervan 
uit dat de plaatjes destijds door een 
Nederlandse o�cier zijn begraven 
om het de vijand moeilijk te maken. 
Deze wist dondersgoed wat er zou 
gebeuren met soldaten die Joods of 
communist waren. De plaatjes zijn 
door de tand des tijds aangetast en 
hierdoor moeilijk leesbaar. Op één 
plaatje was, naast de naam van de 
militair, de plaatsnaam ‘Castricum’ te 
lezen. Het gaat om Hendericus 

Zonneveld. Visser wil graag een 
gezicht bij de naam en vroeg familie-
leden om zich te melden. Enkele 
achternamen waarbij mogelijk ook 
een link met Castricum is zijn 
Gerardus Deen, Jan Laan, Nicolaas 
Cornelis Klaver, Jack Molenaar en 
Theodorus de Vries.

Speurwerk
Voormalig boswachter Theo de Vries 
legt uit waardoor hij getriggerd 
werd. ,,Toen ik de naam van Theo-
dorus de Vries zag dacht ik direct aan 
m´n peetoom naar wie ik vernoemd 
ben. De geboortedatum 1903 op het 
plaatje deed dit vermoeden nog 
sterker bevestigen.’’ Theo heeft zich 
na zijn pensioen toegelegd op 
genealogie en had eerder de stam-
boom van zijn familie in beeld 
gebracht. Hij weet ook goed de weg 
op Internet te vinden. ,,Ik vond het 
een uitdaging om via speurwerk met 
familieleden van bovenstaande 
personen in contact te komen en te 
checken of hun familielid inderdaad 
uit Castricum kwam. Met de naam en 

het geboortejaar ging ik op zoek op 
de site ‘Wiewaswie’. Hier kom je vaak 
al veel aan de weet. Vervolgens ging 
ik gegevens na in het Nationaal 
Archief. Hierin kun je de stamboek-
nummers vinden als men in militaire 
dienst is geweest. De volgende stap 
werd het Westfries Archief. Toen ik 
voldoende gegevens had ben ik met 
nabestaanden gaan bellen. Deze 
kwamen uit het eerdere onderzoek 
naar voren. Ik heb heel wat telefoon-
tjes met hen gepleegd. Uiteindelijk 
bleek dat vijf van de zeven namen 
niet naar Castricum zijn te herleiden. 
Wel ontdekte ik dat het naamplaatje 
op de foto inderdaad van Hendrikus 
(Hein) Zonneveld is. Ik weet dit 
honderd procent zeker! Zonneveld 
was fruit- en groentehandelaar in 
Castricum. Ik heb hem gekend. Twee 

broers van Zonneveld woonden 
tegenover het huidige Fase Fier. 
Degene die meer over Hendericus 
Zonneveld kan vertellen is zijn 
jongste dochter, Rina Admiraal-
Zonneveld. Zij woont nog in het huis 
van haar ouders in Bakkum.’’ We 
besluiten haar op te zoeken om meer 
over haar vader aan de weet te 
komen.

Hendericus Zonneveld
Rina (72) heeft inmiddels bij een neef 
fotoboeken opgehaald en laat deze 
zien. Het boek bevat oude prenten 
waarop haar vader nog als militair is 
te zien, maar ook foto’s waarop hij 
met paard en wagen zijn groenten 
en fruit aan de man brengt. Rina: ,,Ik 
weet niet of mijn vader in 1939/1940 
voor de mobilisatie is opgeroepen 
want ik ben pas in 1950 geboren. Ik 
heb mijn vader trouwens later niet 
over de mobilisatie gehoord.’’ Ze 
vertelt dat haar vader in zijn jonge 
jaren bij zijn ouders (Gerrit Zonne-
veld en Grietje Bont) werkte. ,,M’n 
opa was tuinder van beroep. M’n 
vader vestigde zich als zelfstandige 
in de Pernéstraat en reed met een 
door honden getrokken kar het dorp 
door om groenten en fruit te 
verkopen. Later verhuisde hij naar de 
Bakkummerstraat en kocht hij een 
paard en wagen om zijn handelswaar 
rond te venten. Op enig moment 
loonde het denk ik niet meer. In 1960 
stopte hij met het bedrijf en ging hij 
bij Condor werken. Een voordeeltje 
was dat hij toen voor mij kinderbij-
slag kreeg. Als zelfstandige kwam je 
hiervoor niet in aanmerking. Bij 
Condor werkte hij tot zijn pensioen.’’

Puzzel niet af
Voor Theo is de puzzel nog niet af. 
Hoewel de kans groot is dat het 
andere naamplaatje van zijn 
peetoom is geweest is er nog geen 
honderd procent match. Hij heeft de 
pech dat niet alle gegevens op het 
naamplaatje goed leesbaar meer 
zijn. Maar Theo zou Theo niet zijn als 
hij nu opgaf. Hij denkt een methode 
te weten om de kwaliteit van de 

naamplaatjes beter te krijgen zodat 
de gegevens duidelijker naar voren 
komen. Ook worstelt hij met de 
vraag waarom de naamplaatjes 
destijds ingeleverd werden. Een 
naamplaatje houdt een soldaat 
immers zijn leven lang bij zich. 
Verder vindt hij het vreemd dat zijn 
oom als militair bij de marine diende, 
maar in ‘39/’40 was ingedeeld bij het 
21e regiment infanterie. Rina is blij 
met het speurwerk van Theo. Ze 
koestert het naamplaatje van haar 
vader dat bijna een eeuw later weer 
‘thuis’ is.

Castricum - Twee jaar terug las Theo de Vries (73) een artikel in deze krant waarbij familieleden werden gezocht 
van Hendericus Zonneveld. Zijn naam kwam voor op een van de militaire identiteitsplaatjes die een echtpaar 
uit Bergen tijdens werkzaamheden in de tuin vond. Het bericht triggerde Theo en hij startte onmiddellijk een 
zoektocht.

Militair naamplaatje Castricummer
na bijna een eeuw weer ‘thuis’

Rina Admiraal-Zonneveld koestert het militaire naamplaatje van haar vader. Foto: Henk de Reus

Castricummer Theo de Vries onderzocht de afkomst van de namen op een enkele 
naamplaatjes die in het oorlogsmuseum Jansje Schong hangen. Foto: Henk de Reus

Hendericus Zonneveld (helemaal links) tijdens zijn militaire diensttijd in 1923. 
Foto: aangeleverd

Het militaire naamplaatje. 
Foto: Henk de Reus

Hendericus Zonneveld op latere 
leeftijd. Foto: aangeleverd
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In het hart van elke ster staat een 
QR-code die leidt naar een warm 
welkom op de locatie. Wat volgt is 
een anekdote over de liefde, een 
verhaal over vroeger, een rap of een 
gedicht van één van de acht woord-
kunstenaars. Vervolgens hoort u één 
van de fraaie en prachtig opgenomen 
liedjes van het nieuwste album 
‘Onder de Sterren’ van Milou Mignon. 
De interactie tussen het landschap 
van De Woude, de verhalen, poëzie, 
muziek en de luisteraar zelf maakt het 
een bijzondere ervaring.

Marina Pronk vertelt: ,,De aftrap van 
de reizende Sterrenroute vond in het 
najaar van 2021 plaats in Castricum, 
gevolgd door Alkmaar, waar de 
sterren in ‘het Bolwerk’ stonden. Na 
De Woude zal de Sterrenroute dit 
najaar ook in Bergen te beleven zijn. 

Voor iedere locatie worden lokale 
woordkunstenaars gevraagd teksten 
te schrijven en in te spreken. Vanzelf-
sprekend heb je een smartphone 
nodig om de QR-code te scannen, 
maar vergeet voor een optimale bele-
ving ook je oortjes of koptelefoon 
niet. Je hoeft niks te downloaden, 
gewoon ‘listen in browser’ aanklikken 
en dan genieten.’’

Optreden
Op 15 juli om 16.30 uur zingt 
zangeres en multitalent Milou 
Mignon de sterren van de hemel op 
het terras van restaurant ‘t Kombof op 
De Woude en de toegang is gratis. 
Kijk op www.onderdesterren.com 
voor meer informatie en de platte-
grond. Dit is een project van Stichting 
KIST, mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Castricum.

De Woude is ‘Onder de Sterren’
De Woude - ‘Onder de Sterren’ of ‘De Sterrenroute’ is een zinnenprikke-
lende audiotour die van dorp naar stad reist. De route bestaat uit acht 
sterren, gemaakt door kunstenaarscollectief CAKtwo. Ze staan nu 
midden in de natuur, verdeeld over de 7 kilometer lange rondwandeling 
over het eiland De Woude.

Volg de sterren en scan de QR-codes voor de verhalen en de liedjes.
Foto’s: Marina Pronk

MAVO
Akersloot: Nina Veldt, Nikki Admiraal, 
Juup Broekman, Juul de Rooij, Tijn 
Gooijer, Jildau Klaassen, Lucas Groot, 
Dion Schorn, Rob Kooter.Assendelft: 
Bryan van der Putten.Beverwijk: Loek 
Ruijgrok, Tom Voordewind, Jona Kool, 
Quinton de Ligt, Arsalan Hosseini. 
Castricum:
Niels Busio, Victor Kuijk, Aadan Aadan, 
Oliver Churchill, Rick Lievers, Faith 
Zwartepoorte, Delano Heuberger, 
Lieve de Wagt, Sebastian Je�eries, Nina 
Bult, Anne-Floor de Haas, Esmee 
Kanters, Kjell Bekkenutte, Maartje Res, 
Lynn Scheerman, Siep Groot, Indy van 
der Zee, Quely Figelet, Maaike 
Scheerman, Dimitri Lammers, Ton 
Wörmann. Egmond aan den Hoef: Ty 
de Waard. Egmond-Binnen: Quinty 
Verhagen. Heemskerk: Timo Kievit, 
Sam Verpalen, Jordy van Tunen, Megan 
Verheiden. Heiloo: Joshua Meijer, Tom 
Kool, Rosa Kool, Max Westerwal, Anouk 
Staartjes, Reau Zwanenburg, Rover 
Glass, Freek Hink, Jasper Heemskerk, 
Amos Hishal, Didi Boersen, Max Vet. 
Krommenie:
Tijl Westenbrink. Limmen: Justin van 
Ol�en, Sophie ten Wolde, Daniëlle 
Sweep, Jens van der Locht, Milan 
Glorie, Stephanie Schouten, Lois 
Carcoba, Sanne Nijman, Daan Stroet, 
Giulia Sassu, Quinty Meijer, Sam Smit-
huis, Dean Eijpe, Anna Dijcks. Uitgeest: 
Julian de Wol�, Silvia Berkhout, Valen-
tijn Jacobsen, Ivar Zonneveld, Daan 
Braakman, Emma-Louise Noorho�, 
Quinten Koster, Otis Busby, Teun de 
Groot, Denise Schrikker, Sem Glorie, I 
Yue Hu, Dena Hourik, Meike van 
Zutphen.

HAVO
Akersloot: Floor Kaandorp, Sterre 
Regeling, Jan Stengs, Maud Tiebie, Kas 
Olgers, Mats Dekker. Castricum:Gijs 
Krom, Robin Braas, Roos Molenaar, 
Joris Peijs, Stijn Peijs, Froukje 
Schaaders, Tommy Kooij, 
Thomas Dekker, Loes Drillenburg Lelij-
veld, Laura Blauw, Tijn Zuurbier, Imke 

Lute, Fien Weijers, Jutta Souwer, Devin 
Lammers, Stef Weda, Tjesse Stienstra, 
Floris Jan Stoppels, Tika Schoorl, Olivier 
de Vreede, Teun Deuling, Puck Starre-
veld, Victor Schillemans, Rocco Vitale, 
Isis Dekker, Tim van den Berge, Sasha 
van der Schaaf, Lieke van de Vliet, Jade 
Koning, Madouc van Ladesteijn, 
Jasmine Zoon, Umud Ablat, Mara 
Dreijer, Anaïs Spaan, Jens Smit, Jesse 
Reiling, Sam van den Heuvel van Varik.
Egmond-Binnen: Maggy-May Goze-
ling, Willem Jaspers. Heemskerk: 
Duncan Ruimschoot, Tygo Kroeb, 
Anique Winder. Heiloo: Celeste van 
den Hoogen, Bo Sealtiel, Bram 
Schuurman, Mike Rood, Babs Klaver, 
Lars Bierman, Ruben Kooij, Jasper 
Kooij, Mila de Jager, Jarno Hulsebos, 
Britte Naber, Puck Luijben, Larysia de 
Ruijter, Daphne Henselmans, Roos 
Niesten, Brechje van Niekerk, Maureen 
Mol, Vito Bloedjes, Dinte Leek, Fréde-
rique Boermans, Rover Stoorvogel, 
Amber Wilbers, Dean Dijkstal, Kyra 
Wilvers, Kas van Barneveld, Sikke 
Bakker, Job Ooijevaar, Marcus Franse, 
Ivan Wilczynski, Nali Chaushli, Thomas 
Le Belle, Kick van Wijngaarden, Fleur de 
Groot, Yasmina Ertür. Limmen: Do 
Bakker, Dean Piepers, Chris Voorwalt, 
Mink van der Ven, Jaimy Noordeloos, 
Dano de Boer, Bram Stroet, Amber 
Krom, Sara Janssen, Michelle Jak, Do 
Groot, Sem Beentjes, Stef Beemster-
boer, Ref Lust, Lise Verdonk, Sophie 
Koole. Noord-Scharwoude: Gigli 
Bakker. Uitgeest:
Ste� Lee�ang, Sam Post, Cinta Jansen, 
Nanouk Nelis, Stan de Waal, Mike 
Hangjas, Luke Hummel, Veerle van 
Velzen, Dula Schoofs, Sara Tijmes, 
Valentijn van Dongen, Daan van den 
Booren, Norah van der Burgh, Leah de 
Feijter, Manon Zweeris, Nina Oort, 
Lasse Langereis, Isa Goedkoop, Isa 
Timmermans, Richard Roelands. Wijk 
aan Zee: Dora Dusseldorp.

VWO
Akersloot: Mees Tiebie, Richelle Kanis, 
Max Schulze, Lotte Swart, Ilse Kipper-

sluis, Bregje Bart, Robin Mooij, Lieke 
Dekker, Mitchell Raats, Suus Mooij, 
Julie Boesten, Louise Leijen. Bergen: 
Miki de Zeeuw. Beverwijk:
Fleur van Dee. Castricum: Valentina 
Boon, Sven Wiedijk, Quinten Lammers, 
Nina Odermatt, Nadine Dijk, Desi Bijl, 
Merel Hollants, Emma Olgers, Kevin 
Berkhout, Merel Koning, Tess Mol, Joost 
Brands, Fedor van Vuuren, Anna van 
Egmond, Julian van Breda, Resa 
Schoenmaker, Morris Kappe, Kai 
Deumers, Laurens Dunnebier, Bas 
Oudejans, Thijs Overpelt, Iris de Wit, 
Tessa Carton, Fenna Baars, Isabeau 
Meijer, Marente van Veenen, Lars 
Vermolen, Sjoerd Tromp, Feline Leek, 
Mila Timmer, Stef Nonnekes, Zasja 
Mehciz, Anna Baron, Lisa Arts, Nick van 
Velzen, Amy Sneekes, Amber Vonk, Tim 
Lind, Victor Heerkens, Jessie van Driel, 
Bryan Kapel. Egmond aan den Hoef:
Jur Zentveld. Egmond aan Zee: Anne 
Kaan. Egmond-Binnen: Djem Jacobs. 
Heemskerk: Sanne de Vijlder, Mike 
Rumping, Rebecca Hollander, Kim 
Besse, Floor van ’t Hof, Yonathan Havs-
hush, Puck Huisman. Heiloo: 
Pawel Frakstein, Florine Visser, Huib 
Schong, Anna Bakker, Naomi Meijer, 
Coen Blommendaal, Ezra Sander, 
Jetske Zuurbier, Laura Croux, Pup Pruy-
mboom, June de Vries, Sterre Lenssen, 
Lotte Klaase, Sophie van Sligter, 
Marleen Kruize, Myrthe van der Werf, 
Emma Hill, Marijn Morssink, Zara Taylor, 
Sander Posthuma, Hidde van Willigen, 
Meike Sluiter, Bente Madderom, Amber 
van Duuren, Noortje Meijer, Jean-Paul 
Dirks, Teun Langedijk, Rika van Vemde, 
Lisa Keesom, Amber Lakerveld, Famke 
Boon, Timo Haakman, Merel Haakman. 
Krommenie: Puck Emmer. Leid-
schendam: Laura Brom. Limmen: 
Mette Haan, Ruby Lou, Anna Pepping, 
Lizzy Kleverlaan, Kim Tervoort, 
Benjamin Kuus, Fré Lust, Jeroen de 
Groot, Lars Tervoort, So�e van der 
Kamp. Uitgeest: Lisanne Jonker, Julia 
Terol, Rianne Tromp, Sarah Dümpel-
mann, Chris Wokke, Pien Schouten, 
Thom Schoorl, Fleur Hassing, Aimée 
Bleeker, Chiara Garita, Anna Molenaar, 
Billy Meintjens, Withya Guillot, Mandy 
Luijt, Jada de Reus, Rosa den Elsen, 
Isabel Mullink.

Castricum - Ook bij het Jac. P.  Thijsse College zijn de examens inmiddels 
afgerond. Hieronder een lijst van de geslaagden. Allemaal gefeliciteerd 
met het behalen van het diploma!

Geslaagden Jac. P. Thijsse

Geslaagden Bonhoeffercollege 
tijdvak 2

Geslaagd zijn:

Mavo
Julia Bijvoet, Thomas Bruins, Ryan 
Dekkers, Britt van der Eng, Lars van 
Esch, Dani Fornell Castaño, Milan van 
Greuningen, Maxime Jagerman, Bart 
Kastermans, Jessica Nieto Maquieira, 
Duncan Peereboom, Samuel van der 
Ploeg, Mathijs de Ruig, Teun Seignette, 
Guus Sturkenboom en Bart 
Vandewalle.

Havo
Lotta Boonstra, Nienke Buurmeijer, Zoë 

van der Eng, Fé de Groot, Rik van ‘t 
Ho�, Emma van Kampen, Yelte van 
Nooijen, Jesse Rebel, Allard Schipper, 
Mees van Tol, Olivier Wagenaar en 
Rosanne Zwaan

Atheneum
Sverre Baas, Yasmijn Hoevers, Kaeso 
Oosters, Rijk Prevo, Danique 
Scheerman, Isa Seijmonsbergen, Marit 
Ursem en Fedor Verberne.

Gymnasium
Finette Vermeulen en (cum laude) 
Jesse Bodaar.

Castricum - Veel blijdschap op het Bonhoe�ercollege nu de examenuit-
slagen na het tweede tijdvak binnen zijn. Het Bonhoe�ercollege is trots 
op zijn leerlingen en wenst de leerlingen die nog in het derde tijdvak 
examens maken succes.

Castricum is een gemeente met een 
grote groep 60-plussers in vergelij-
king met het landelijk gemiddelde. 
Oudere �etsers zijn vaak kwetsbare 

verkeersdeelnemers. De risico’s liggen 
vooral binnen het groeiend gebruik 
van e-bikes en het feit dat bijvoor-
beeld bij ongevallen botbreuken 

Castricum - ‘Veiliger �etsen tot je 100ste’ is het motto van de bewustwor-
dingscampagne Doortrappen in Castricum. Het initiatief Doortrappen is 
opgezet omdat ouderen zich vaak niet bewust zijn van het risico dat 
�etsen met zich meebrengt. Fietstips, �etscontroles, �etslessen en 
andere �etsactiviteiten moeten bijdragen aan meer bewustzijn rond het 
eigen �etsgedrag. De campagne is vrijdag 8 juli afgetrapt.

Doortrappen in Castricum: 
veiliger fietsen tot je 100ste

Van links naar rechts: Winnie Assendelft (Team Sportservice Kennemerland), Kees 
Zonneveld (voorzitter Fietsersbond Castricum), Valentijn Brouwer (wethouder 
Castricum) en Alex van der Leest (secretaris Fietsersbond Castricum) bij de aftrap van 
Doortrappen. Foto: aangeleverd

sneller optreden naarmate de leeftijd 
stijgt. Het gebeurt vaker dat �etsers 
bij het op- en afstappen vallen, met 
name als men plotseling moet 
remmen of afstappen. Het veilig 
mobiel houden van oudere �etsers is 
daarom van groot belang.

De campagne richt zich op het orga-
niseren van �etstochten voor inwo-
ners, bijbehorende �etschecks en het 
wijzen op accessoires zoals �etshelm 
en -spiegel. Ook krijgen senioren 
�etslessen aangeboden. Bij bestaande 
�etsactiviteiten wordt aandacht 
gevraagd voor de campagne.

Wethouder Valentijn Brouwer van 
Duurzame Mobiliteit: ,,We vinden het 
belangrijk dat de oudere �etser 
mobiel blijft en kan blijven genieten 
van �etsroutes door mooie gebieden 
in onze gemeente. Daarom zetten we 
in op veilig �etsen: dat zit hem in 
�etsgedrag en de juiste bescherming 
en hulpmiddelen. Daarom ben ik heel 
blij met deze campagne.’’ De 
campagne Doortrappen wordt uitge-
voerd door Team Sportservice met 
�nanciële steun van de gemeente 
Castricum en de provincie 
Noord-Holland.

Castricum - Op 15 juli vindt in jonge-
rencentrum Discovery 2.0 aan de 
Dorpsstraat 30a de laatste G-disco 
van dit seizoen plaats. Mensen met 
een beperking kunnen op deze 
avond van 20.00 tot 22.00 uur lekker 
uit hun bol gaan op de muziek van 
de uit IJmuiden afkomstige DJ Dylan. 
De kosten voor deelname bedragen 
4 euro per persoon inclusief twee 

consumptiemunten. DJ Dylan: 
,,Omdat het de laatste keer is voor de 
zomervakantie, gaan we er echt een 
topfeest van maken.’’ Na de zomer-
stop zal de G-disco in september 
weer terugkeren. Kijk op www.face-
book.com/gdisco.discovery.77 of 
www.instagram.com/gdiscodisco-
very voor het laatste nieuws en leuke 
foto’s.

Laatste G-disco van dit seizoen






