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Door Hans Boot

Het is voor de kleintjes elk jaar weer 
spannend welke sprookjes er in de 
Tuin van Kapitein Rommel verborgen 
zijn en wat je er allemaal kunt doen 

en ontdekken. Afgelopen week vond 
de elfde editie plaats die tot en met 
donderdag was te bezoeken. Anja 
Jonker, samen met Marije Samuels 
het kunstzinnige brein achter dit 
evenement, zegt daarover: ,,Ooit zijn 

we begonnen met acht sprookjes, 
maar inmiddels zijn het er dertig. 
Alleen dinsdag was het niet zo druk 
vanwege de warmte. Het is geweldig 
wat we weer met de vrijwilligers 
kunnen bieden. Ze zijn vijf dagen 
bezig geweest met het aankleden 
van de tuin en helpen ook elke dag 
met het houden van toezicht en spel-
letjes doen.’’ 
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Al vallen de mussen dood van het dak, de jaarlijkse Sprook-
jestuin in de Tuin van Kapitein Rommel moet doorgaan en werd ook dit 
jaar druk bezocht. De kinderen konden zich in maar liefst dertig 
sprookjes verdiepen en werden na een goed volbrachte speurtocht met 
iets lekkers beloond.

Sprookjestuin weer groot succes
Hanna en Bente Sandbink genieten van hun overtocht en de schipper heeft er ook veel plezier in. Foto: Hans Boot

Door Hans Boot

Een stukje historie
In 1978/1979 werd het tennispark aan 
De Bloemen in Noord-End aangelegd 
ten behoeve van de vereniging TV 

Castricum. De bebouwing bestond 
aanvankelijk uit een tennishal met vier 
tennisbanen, twee squashbanen en 
een horecavoorziening. Na een mislukt 
avontuur met een stichting en het fail-
lissement van een exploitant bood de 

gemeente het complex in 1992 te 
koop aan en werd overeenstemming 
bereikt met Henk Boontje die tevens 
eigenaar en exploitant was van tennis-
park ‘De Voetel’ in Limmen. Beide 
parken worden vanaf dat moment 
geëxploiteerd door VOF Blovo.
TV Castricum ging tien banen huren 
van de nieuwe eigenaar en Boontje liet 
spoedig twee nieuwe banen 
aanleggen voor de particuliere 
verhuur.

Na diverse verbouwingen was het 
complex in 2000 uitgebreid tot een 
multisportpark met onder andere een 
klimwand, skibaan, �tnesscentrum en 
ruimte voor fysiotherapie. Boontje gaf 
er de naam ‘Berg en Bal’ aan, omdat er 
zowel bal- als bergsporten konden 
worden beoefend.

In 2003 was het aantal leden van TVC 
gedaald tot 700 en dreigde een faillis-
sement voor Blovo. Door besparende 
investeringen en een reorganisatie 
lukte het Boontje om de exploitatie 
voort te zetten. 

Lees het hele verhaal elders in deze krant

Castricum - Het sportcomplex Berg en Bal, bestaande uit tennis- en 
squashbanen en verschillende andere sportvoorzieningen, gaat per 1 
januari 2023 over in andere handen. Henk Boontje, mede-eigenaar van 
een tennispark in Limmen, neemt met gemengde gevoelens afscheid van 
het complex dat hij dertig jaar exploiteerde.

Multisportpark Berg en Bal verkocht

‘Game over’ voor Henk Boontje op zijn sportpark. Foto: Hans Boot

Castricum - Op de Zeeweg contro-
leerde de politie vorige week 
dinsdag passerende brommers.
Van de dertig voertuigen bleek in 
acht gevallen iets mis te zijn. 
De acht bestuurders kregen een 
proces-verbaal wegens uiteenlo-
pende feiten. 
Opvallend was dat met name veel 
jongeren uit Zaanstad het strand van 
Castricum bezocht.
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse en Leemhuis/vd 
Maarel. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijk Hoekstra gesloten t/m 5-8. 
Voor toeristen in het hoogseizoen 
dagelijks spreekuur op camping 
Bakkum (info site praktijk Leem-
huis/vd Maarel)

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00 - 12.30 uur 

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 28 JULI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres

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

VRIJDAG 29 JULI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

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

ZATERDAG 30 JULI 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters

ZONDAG 31 JULI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Rik Willemsen

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. P. 
Nijssen.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, diaken Marcel de Haas 
woord- en communiedienst met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

R.K. Parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, 
WVC met Ph. Kint en muziek 
draaien.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Jan-Kees de Feijter. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Woord & Communie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger: Yvonne van 
Stiphout.

DINSDAG 2 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier

Vervolg voorpaginaverhaal

Eerst vertelt de 80-jarige Henk 
Boontje waarom hij de handdoek in 
de ring gooit: ,,Er zijn teveel 
problemen om door te gaan, maar in 
wezen ook om te stoppen. Mede 
door de wet Markt en Overheid is 
zo’n park eigenlijk niet meer te 
exploiteren en is een ondernemer in 
principe kansloos om tegen de 
gemeente te kunnen concurreren. 
Wat ook een rol speelt is het feit dat 
TVC steeds meer leden kwijt raakt, 
omdat de contributie ongeveer 25 
euro hoger is dan bij TC Bakkum. De 
jeugd heeft daar ook meer subsidie-
mogelijkheden voor trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten. Momenteel 
huurt TVC nog maar vier à vijf 
banen. We hebben nog wel wat 
parkleden, maar dat aantal is te 
verwaarlozen. Door dit alles wordt 
een groot deel van het park niet 
verhuurd en mis ik de inkomsten 
daarvan. Verder is de deelname aan 
squash teruggelopen vanwege de 
opkomst van sporten als golf en 
padel.’’

Personeel
Net als voor vele andere onderne-
mers had de coronapandemie ook 
voor Boontje een nadelige invloed 
op de bedrijfsresultaten: ,,In feite 

was dat de druppel die de emmer 
deed overlopen. We zijn tijden dicht 
geweest, waardoor we veel omzet-
schade hebben geleden en alle 
reserves waren verbruikt. Dat had 
ook een grote impact op het perso-
neelsbestand. We hebben in corona-
tijd dertien mensen met een 
nulurencontract naar huis moeten 
sturen, omdat er geen werk voor ze 
was. Op dit moment hebben we acht 
personeelsleden in vaste dienst. Wij 
zijn druk bezig met de afwikkeling 
van alle verplichtingen met betrek-
king tot a�ossingen en �scale claims, 
zodat het personeel tot 1 januari kan 
worden doorbetaald. Dan neemt de 
nieuwe eigenaar de medewerkers 
over. De nieuwe eigenaar bestaat 
overigens uit diverse ondernemers 
die meerdere sportparken en andere 
voorzieningen in deze omgeving in 
eigendom hebben.’’

De Voetel
Aangezien de vennoten van Blovo 
ook het tennispark De Voetel in 
Limmen bestieren, rijst automatisch 
de vraag of dat complex ook op de 
nominatie staat om te worden 
verkocht. ,,Het uitgangspunt is dat 
De Voetel voorlopig blijft bestaan, 
maar het kan zijn dat we hiermee 
ook moeten stoppen als we niet aan 
onze �nanciële verplichtingen 

kunnen voldoen. Dat heeft weer 
consequenties voor mijn zoons 
Dennis en Roy die ook vennoot zijn. 
Het is mij trouwens nog niet bekend 
of dezelfde investeerders ook voor 
dat park belangstelling hebben. 
Zolang wij het nog beheren, wordt 
er doorgewerkt aan de realisatie van 
een luxe camping op vier tennis-
banen’’, aldus Boontje.

Tot slot laat de teleurgestelde onder-
nemer weten: ,,Het is jammer dat het 
allemaal zo gelopen is. Toen ik dit 
avontuur aanging, had ik mij er wel 
wat meer van voorgesteld. Eigenlijk 
wilde ik vijftien jaar geleden op 
65-jarige leeftijd al stoppen, maar 
dat was me niet gegund. Nu ben ik 
ook nog genoodzaakt om de 
bedrijfswoning in het gebouw te 
verlaten en te verhuizen. Daarvoor 
ben ik naarstig op zoek naar een 
betaalbaar huis buiten de Randstad.’’

Reacties kopers en TV Castricum
Het is nog niet exact bekend hoe het 
eigendom er juridisch uitziet na de 
overdracht, maar een van de daarbij 
betrokken ondernemers meldde het 
volgende: ,,Diverse investeerders 
hebben het park gezamenlijk 
gekocht. Wij willen in goed overleg 
treden met de huidige gebruikers en 
huurders over de voortzetting van 
de activiteiten. Voorlopig verandert 
er dus niets.”

Paul Schekkerman, voorzitter van 
TVC, reageerde als volgt op de 
verkoop van Berg en Bal: ,,Gezien de 
huidige situatie is het goed dat het 
park verkocht is. Dat biedt kansen 
voor nieuwe ontwikkelingen. We zijn 
nu in afwachting van een gesprek 
met de nieuwe eigenaar over de 
toekomst voor onze vereniging. 
Daarbij gaan we ervan uit dat de 
bestaande overeenkomst met Blovo 
uitgangspunt is voor een 
vernieuwde samenwerking. De 
vraag is natuurlijk hoe de positie van 
TVC op alle fronten kan worden 
versterkt, zodat de nieuwe eigenaar 
daar ook baat bij heeft.’’

Gemengde gevoelens bij 
verkoop multisportpark

Luchtfoto van het tenniscomplex rond 1979. Foto: Oud-Castricum

Hoe lang blijft deze naam nog bestaan? Foto: Hans Boot



De lifeguards van de Castricumse Reddingsbrigade houden de badgasten in de 
gaten. Foto: aangeleverd

Het is erg belangrijk dat je van 
tevoren afspreekt wie jou in de gaten 
houdt tijdens het zwemmen. Om dit 
onder de aandacht te brengen is de 
campagne ‘Veilig in en uit het water’ 
in het leven geroepen door organisa-
ties als de Nationale Raad Zwemvei-
ligheid, Rijkswaterstaat en Reddings-

brigade Nederland. ‘Veilig in en uit 
het water’ maakt mensen bewust van 
de risico’s van zwemmen in open 
water. De komende jaren worden 
onder deze naam verschillende 
campagnes over zwemveiligheid 
gelanceerd. ‘Wie checkt jou?’ is de 
eerste. Met de campagne ‘Wie checkt 

jou’ wordt een dringende oproep 
gedaan er altijd voor te zorgen dat 
iemand jou in de gaten houdt als je 
het water in gaat: je vrienden op de 
kant, je buddy die mee het water in 
gaat of een lifeguard op het strand. 
Daarnaast geeft de campagne tips 
over wat te doen als men toch in de 
problemen raakt of vanaf de kant ziet 
dat iemand in de problemen komt. 
Meer weten over wat je zelf kunt 
doen? Houd vooral de social media-
kanalen van de Castricumse 
Reddingsbrigade in de gaten of kijk 
op de website www.veiliginenuithet-
water.nl voor uitgebreide informatie.

Wie houdt jou in de gaten 
als je het water in gaat?
Castricum - Met het prachtige weer van de afgelopen weken bezochten 
heel veel mensen het strand om een verkoelende duik in het water te 
nemen. Zwemmen in open water is heel erg lekker en leuk maar kent ook 
risico’s. Denk aan sterke stroming, een mui of een plotselinge tempera-
tuurverandering. Hoewel de Castricumse Reddingsbrigade op deze 
hoogtijdagen goed vertegenwoordigd was op het strand en in het water, 
begint het voorkomen van ongelukken bij de badgasten zelf.

woensdag 27 juli 2022

Gemeentenieuws

Vijf nesten eikenprocessierups weggehaald

In Akersloot en Castricum heeft de 
gemeente de afgelopen weken op 
5 plekken nesten aangetroffen met de 
eikenprocessierups. Deze zijn meteen 
verwijderd. De eikenprocessierups 
komt voor in eikenbomen. De haartjes 
kunnen gezondheidsklachten geven, 
onder meer jeuk of irritatie aan 
huid of luchtwegen. Daarom maakt 
de gemeente actief werk van de 
bestrijding.

Dit jaar zijn de locaties waar de rups 
voorkomt hetzelfde gebleven, er zijn geen 
nieuwe locaties bijgekomen. Het gaat in 
Castricum om de Beverwijkerstraatweg en 
in Akersloot om de Sluisweg en meerdere 
plekken aan de Boschweg.

Melden
De gemeente vraagt om een nest te melden 
bij de gemeente. Dat kan overlast voorko-
men. Melden kan via Fixi.nl (of via de web-
site: www.castricum.nl/rups) of telefonisch.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dampegheestlaan 7 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
14 juli 2022 (Z22 080854)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

De Drie Linden 3 in Limmen, het wijzigen van het bestemmingsplangebruik ten behoeve 
van een fitnesscentrum (legalisatie), verzenddatum 19 juli 2022 (Z22 067219)
Jan van Galenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
18 juli 2022 (Z22 078279)
Oranjelaan 2a in Castricum, het plaatsen van een tijdelijke huisvesting, verzenddatum 
20 juli 2022 (Z22 077042)
Ossecamp 26 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak, 
verzenddatum 14 juli 2022 (Z22 079793)
Tegenover Klein Dorregeest 12 in Akersloot, het vervangen van een schuilplaats voor 
vee, verzenddatum 18 juli 2022 (Z22 065706)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Uitgeesterweg 25 in Limmen (naast Uitgeesterweg 23), het bouwen van een 
woning, verzenddatum 15 juli 2022 (Z22 067554)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning tijdelijk informatie bus internet, tv en telefo-
nie TriNed in de periode dinsdag 16 augustus 2022 tot en met 20 augustus 2022, 
Kooiplein in Castricum, verzenddatum 15 juli 2022 (Z22 075167)
Verleende evenementenvergunning Kermis Akersloot 2022 van vrijdag 5 augustus t/m 
maandag 8 augustus 2022, Kerklaan 1 -3 Akersloot, verzenddatum 19 juli 2022 (Z22 
063705)
Verleende evenementenvergunning kermisattracties Akersloot op 5 augustus 
tot en met 8 augustus 2022, op het Wilhelminaplein Akersloot, verzenddatum 
15 juli 2022 (Z22 067909)
Verleende evenementenvergunning Bakkum Bruist op zaterdag 10 september 
2022 in Bakkummerstraat Bakkum, verzenddatum 15 juli 2022 (Z22 065634)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.castricum.nl

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

Subsidieplafond energiebesparende 
maatregelen bereikt
In de gemeente Castricum is aandacht 
gevraagd voor de mogelijkheid voor 
woningeigenaren en huurders om 
gebruik te maken van een eenmalige 
subsidie van maximaal € 80,- voor 
energiebesparende producten/
maatregelen; de zogenaamde RREW-
regeling. Het subsidieplafond voor 
deze actie is echter bereikt. Er kunnen 

dus geen nieuwe aanvragen meer 
worden ingediend.

Deze subsidie kon tot 31-07-2022 aange-
vraagd worden, tenzij het subsidieplafond 
eerder was bereikt. Dat is voor woningei-
genaren en huurders dus nu het geval. 
Meer dan 2.500 inwoners hebben gebruik 
gemaakt van deze regeling.
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Castricum - Tot en met 1 september 
is in de ontmoetingsruimte van de 
Tuin van Kapitein Rommel een 
nieuwe expositie te zien. Het werk van 
Roderick Taylor, geboren te Leicester, 
Engeland (1946) staat deze keer 
tentoongesteld. Veel van zijn werk 
wordt geïnspireerd door de natuur en 
– omdat hij aan de kust woont – de 
zee. Sinds 1993 is hij schilderlessen 
gaan volgen bij de stichting Anders 
Actieven in Egmond aan den Hoef 
onder leiding van Andre Zentveld 
(‘Andrez’). Daarna heeft hij vier jaar 
geschilderd bij Tintoretto en in 2004 
heeft hij een reeks lessen gehad bij 

Mary Koekenbier in Bergen. In 
september 2004 is hij begonnen bij 
Perspectief in Bakkum, waar hij nu 
ook lid is van de redactie van het 
clubblad (Perspectivieiten) en sinds 
vier jaar ook bestuurslid. De laatste 
jaren is hij begonnen met keramiek 
en later glasfusion, dit laatste na een 
bezoek aan de glasweek in het Over-
ijsselse Tubbergen. Hij schilderde en 
exposeerde op diverse plekken 
(kerken, buurthuizen) en ook op 
kunstmarkten. De expositie is te 
bewonderen tijdens de reguliere 
openingstijden op werkdagen van 
09.30 tot 16.30 uur.

Expositie Roderick Taylor
in de Tuin van Kapitein Rommel

Roderick Taylor laat zich voor zijn werk onder meer inspireren door de zee. 
Foto: aangeleverd

Gon Bello is beeldhouwster. Haar 
werkwijze om beelden te maken is 
anders dan gebruikelijk. Ze maakt 
geen voorbeeld in klei, maar gaat 
direct aan de slag met de steen. Bij 
het uitzoeken van de steen laat ze 
zich vooral leiden door de vorm en 
de kleuren die in de steen zitten. Ze 
‘leest’ als het ware de steen. Vorm en 
kleur van de steen zijn vooral bepa-
lend voor het uiteindelijk resultaat,
waardoor de beelden variëren van 
�guratief tot abstract. Eerder heeft 
Gon al in binnen- en buitenland 
geëxposeerd. Haar werk is ook op 
www.gonbello.nl te zien. Op deze 
website worden ook afwijkende 
openingstijden gepubliceerd.

Voor deze expositie heeft Gon als 
gastexposant Marja Lingsma uitge-
nodigd. Marja is beeldend fotografe. 
Zij vindt het spannend om te spelen 
met de ruimte in tijd en de ruimte 
tussen verbeelding en realiteit. Om 
vorm te geven aan haar verhalen en 
gevoelens maakt Marja foto’s 
waarvan ze
delen gebruikt om een nieuw eigen 
geheel te maken. Meestal maakt ze 

vrij werk, maar ze heeft in opdracht 
ook boekomslagen gemaakt en 
boeken geïllustreerd. Ook Marja 
heeft een zeer ruime ervaring met 
exposeren. Meer van het werk van 
Marja is op www.marjalingsma.nl te 
zien.

Expositieruimte beeldhouwster 
Gon Bello vanaf 30 juli open
Limmen - Met ingang van zaterdag 30 juli is de intieme expositieruimte 
van Gon Bello aan de Lange Akker 21 geopend. Zowel zaterdag als 
zondag kunnen bezoekers er terecht van 11.00 tot 17.00 uur. De exposi-
tieruimte zal telkens in het laatste weekeinde van de maand geopend 
zijn, zowel op zaterdag als zondag. Buiten deze tijden is bezoek op 
afspraak (06 16619105) mogelijk.

Marja Lingsma (links) en Gon Bello. 
Foto: 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, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur
Where the Crawdads Sing

zondag 15.00 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur

Encore
woensdag 20.00 uur
El Buen Patrón
donderdag 20.00 uur
Grutto! De Reis 

van onze Nationale Vogel
vrijdag 15.00 uur  zaterdag 20.00 uur

Elvis
vrijdag 20.00 uur  zondag 19.30 uur

Top Gun: Maverick
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 15.00 uur
DC Club van Super-Pets (NL)

donderdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 12.30 uur

Silverstar
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur

zondag 12.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 15.00 uur

Minions: 
Hoe Gru superschurk werd

Programma 28 juli t/m 3 augustus

Vervolg voorpaginaverhaal

Ook dit keer wordt er druk gebruik 
gemaakt van het oversteken van de 
vijver, waarvoor een schipper met 
behulp van een touw zorg draagt. 
Analize Dijkstra houdt nauwlettend 
in de gaten dat alle kinderen aan de 
beurt komen en voorziet ze van een 
oranje zwemvest voordat ze in het 
bootje mogen stappen. Even 
verderop hangt er een heks in een 
boom met het bordje ‘Heksenketel’. 
Het is de bedoeling dat kinderen zich 
eerst als heks verkleden en dan in 
een keteltje op het vuur een tover-
drank gaan brouwen. Ook nu blijkt 
dat het velen niet aan fantasie 
ontbreekt!

Heemtuin
Alle activiteiten maken deel uit van 
een speurtocht, waarbij het de kunst 
is om de goede letters te verzamelen 
die samen een zin over el�es vormen. 
Natuurlijk lukt het alle deelnemers 
om de juiste oplossing te vinden, 
waarna ze aan het eind van de tocht 
worden getrakteerd op limonade en 
een snoepje. Voor degenen die het 
gebeuren hebben gemist: de Sprook-
jestuin wordt van 21 tot en met 26 
augustus gehouden in de Heemtuin 
in Zaandam. 

Kijk op https://zaansnatuurmili-
eucentrum.nl/heemtuin voor meer 
informatie.

Kinderen genieten volop van 
Sprookjestuin bij Kapitein Rommel

Jonna Bakker (links) en haar zusje Nine 
voelen zich een echte heks. 
Foto: Hans Boot

Deze foto is ingezonden door Peter Renckens. Hij schrijft: ,,Maandagmorgen hebben 
wij dit evenement met onze kleinkinderen Sieb en Jonas Boergonje bezocht. Leuke 
belevenis voor de kinderen en voor ons. Op de foto zijn Sieb en Jonas een potje aan 
het koken in de heksenketel. Wij willen graag alle medewerkers bedanken die dit 
mogelijk gemaakt hebben.’’

Kya wordt als kind in de steek 
gelaten en moet zichzelf zien te 
redden in het gevaarlijke moerasge-
bied van North Carolina. Door de 
geruchten over het ‘moerasmeisje’, 
die jarenlang rondgaan in Barkley 
Cove, raakt de slimme en veerkrach-
tige Kya steeds meer geïsoleerd. Als 
ze in contact komt met twee jonge 
mannen uit het dorp gaat een 

nieuwe wereld voor haar open. Maar 
als één van die twee dood gevonden 
wordt, wordt Kya meteen aange-
wezen als hoofdverdachte. 
Tijdens het onderzoek wordt steeds 
minder duidelijk wat er precies 
gebeurd is en dreigen de vele 
geheimen die het moerasland 
verborgen houdt, onthuld te 
worden.

Where the Crawdads Sing

Krypto de Superhond en Superman 
zijn elkaars allerbeste vrienden. Ze 
hebben dezelfde superkrachten en 
bestrijden samen de misdaad in 
Metropolis. 
Als Superman en de rest van de 
Justice League ontvoerd worden, 

moet Krypto een bonte beesten-
bende uit het asiel leren om te gaan 
met hun nieuwe krachten. Met hulp 
van Ace de hond, PB het hangbuik-
zwijn, Merton de schildpad en Chip 
de eekhoorn zal hij de superhelden 
moeten redden.

DC Club van Super-Pets (NL)

Naar het boek ‘Daar waar de rivierkreeften zingen’.
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Vrijwilliger Hans Castricum: ,,Ik heb 
me aangemeld bij Huis van Hilde 
omdat ik graag onder de mensen 
wilde blijven en interesse heb voor 
archeologie.’’ Kennis van archeologie 
is echter niet noodzakelijk. Ineke 
Bouwman, vrijwillige coördinator van 
de balie bij Huis van Hilde: ,,Ook 
wanneer je geen verstand hebt van 
archeologie kun je bij ons werken. De 
interesse wordt vanzelf aangewak-
kerd door alle verhalen die je hoort 
en door alles wat er te zien is in ons 
museum.’’ Ineke is al sinds de opening 

vrijwilliger bij Huis van Hilde. ,,Ik 
wilde graag zinvol bezig zijn met 
leuke collega’s en een bijdrage 
leveren aan de maatschappij.’’

Diverse posities
Huis van Hilde kan versterking 
gebruiken op diverse posities, 
bijvoorbeeld bij de balie en museum-
winkel of bij de afdeling educatie die 
zich onder meer bezighoudt met het 
ontwikkelen van educatiemateriaal 
en de begeleiding van scholen. Maar 
ook suppoosten en rondleiders die 

de bezoekers de verhalen achter de 
bijzondere vondsten vertellen kan 
Huis van Hilde gebruiken. Vanaf 
welke positie ze ook een bijdrage 
leveren, de vrijwilligers hebben 
eigenlijk allemaal één doel: er met 
elkaar voor zorgen dat de bezoekers 
met een glimlach naar huis gaan.

Informatiemiddag
Ook als je maar een aantal uur per 
maand beschikbaar hebt, ben je 
welkom als vrijwilliger bij Huis van 
Hilde. Wil je ontdekken of vrijwilli-
gerswerk bij Huis van Hilde iets voor 
jou is? Op zondag 21 augustus is er 
van 14.00 tot 16.00 uur een vrijblij-
vende informatiemiddag. Stuur een 
bericht naar coordinatie@huisvan-
hilde.nl voor aanmelding of nadere 
inlichtingen.

Castricum - Dankzij zo’n tachtig enthousiaste vrijwilligers kan archeolo-
giemuseum Huis van Hilde zes dagen in de week bezoekers een leerzame 
en leuke dag bezorgen. Nu het publiek Huis van Hilde steeds meer weten 
te vinden, is het museum op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor diverse 
posities. Op 21 augustus wordt er een informatiemiddag gehouden voor 
geïnteresseerden.

Huis van Hilde zoekt vrijwilligers
Huis van Hilde heeft behoefte aan vrijwilligers in diverse functies. Foto: Huis van Hilde

Castricum - De bewoners van de Hendersonstraat hadden afgelopen zaterdag iets heel leuks georganiseerd, dat geba-
seerd was op het bekende televisieprogramma ‘Heel Holland bakt’. Elizabeth Nanne lichtte toe: ,,Samen met Femke de 
Lange en haar dochter Lola kwamen we op het idee om de kinderen met behulp van hun ouders allerlei gebakjes en 
taarten te laten bakken. Dertien straatgenoten deden hieraan mee. Ze leverden allerlei lekkere dingen in, waarvan 
sommigen een thema als bijvoorbeeld strand hadden. De baksels werden beoordeeld door een heuse jury die ook 
prijzen uitreikte. Om 15.00 uur zijn we begonnen met het verorberen van het zelfgemaakte gebak met ko�e en limo-
nade. Rond 17.00 uur gaat het festijn over in ‘Heel Henderson borrelt’…’’ Tekst en foto: Hans Boot

Leuke actie: Heel Henderson bakt!

Wat is dat toch, een glasvezelkabel aanleggen door twee partijen die 
ieder de beste kabel zeggen te hebben maar wel de zelfde �rma (Caiway 
glasvezel) die ze in de grond stopt. Delta en E-�ber, beiden aanbieders die 
in Castricum glasvezelkabels gaan aanleggen. Delta zegt dat ook 
woningen waar geen glasvezelabonnement is afgesloten gratis een 
aansluiting kunnen krijgen op hun woning. De vraag is of de glasvezel-
kabel dan ook tot in de woning wordt gelegd. Of legt men de kabel tot 
aan de gevel op een rolletje? E-�ber zegt dat de kabel zonder abonne-
ment tot aan de erfgrens van de woning wordt gelegd, opgerold tot de 
bewoner besluit een abonnement te nemen. In de folder van E-�ber staan 
ook de providers die aangesloten zijn op hun net en dat zijn er tien. Als je 
daar een abonnement van hebt dan krijg je ook de kabel tot in de 
woning.

In de toekomst zal alles op glasvezel gaan. Maar als je later gaat meedoen 
dan betaal je al gauw 450 euro. Zit je bij KPN of Ziggo, dan heb je pech 
want die blijven bij hun eigen, koperen netwerk en dus geen glasvezel-
kabel tot in je huis. Ziggo zegt dat er glasvezel loopt van datacenter naar 
straatkast en van straatkast naar huis een koperen kabel. KPN biedt aan 
om je abonnement over te nemen en zodra glasvezel beschikbaar is 
zetten ze je abonnement gratis over. De conclusie is dat je bij Delta die 
aanvraag voor gratis kabel tot je huis zou kunnen nemen. Let wel op of 
die kabel ook in je huis komt. De manier waarop Delta campagne voert 
vind ik nogal agressief en ik zie al elke week een folder in de bus met het 
verzoek om een abonnement af te sluiten.

KPN en Ziggo nemen de tijd en sluiten je op een gegeven moment aan 
op glasvezel.

J. Breggeman

Glasvezelkabel in Castricum

LEZERSPOST

Omdat steeds meer mensen gaan zwemmen in de zee en niet iedereen 
goed kan zwemmen, hoor je steeds meer woeste verhalen. Hoe komt dat 
dan, bedenk ik me. Ik ben opgegroeid als meisje aan zee, veel zomers op 
het strand doorgebracht en in de zee. Met de restrictie van mijn moeder 
dat ik slechts tot aan mijn knieën in zee mocht. Daar werd ‘streng’ op 
toegezien. Als ik nu in de zomer kijk op het strand, zie ik kleine kinderen 
‘alleen in zee’. Ouders staan erbij te kijken. Maar de zee is altijd onvoor-
spelbaar en in een splitsecond kan er iets gebeuren waar je niet op bere-
kend bent. Wij als Zee Zwemmers Egmond nemen de zee en weersom-
standigheden bloedserieus. We vinden het dan ook hoog tij(d) worden 
dat niet alleen kinderen van school onderricht krijgen en muistroming 
mogen ervaren, juist ook de volwassenen. Ik was dan ook dolblij dat vrij-
williger Ton van de Reddingsbrigade zich wilde inzetten voor een mui-
instructie en het laten ervaren van de stroming in de mui. Vanuit onze 
groep Zee Zwemmers Egmond was er voldoende animo en ook wat 
externe aanhakers. We besloten een donatie van minimaal vijf euro per 
persoon te vragen. Als echte Van de Water en liefhebber van de zee 
besloot ik het bedrag namens mijn bedrijf te verdubbelen. Ik maak dan 
ook graag 500 euro over naar de Reddingsbrigade Castricum. De Zee 
Zwemmers Egmond zwemmen het hele jaar door op woensdag, zaterdag 
en zondag (en ook nog wel tussendoor) in zee om 09.00 uur vanaf De 
Uitkijk in Egmond. Je snapt: Mijn volgende uitdaging is dan ook zoiets te 
organiseren bij en met de KRNM in Egmond aan Zee! Facebook: Zee 
Zwemmers Egmond.

Marianne van de Water

Bijdrage ingekort door de redactie. De volledige versie is op www.castri-
cummer.nl te vinden.

Muien in zee

Castricum - John Hardebol is met 
zijn duif Lieke eerste geworden op de 
marathonvlucht vanuit Tarbes (Zuid-
Frankrijk). Door de bosbranden in de 
omgeving van Tarbes besloot de 
organisatie uit te wijken naar het iets 
oostelijker gelegen Tarbes. De eerste 
Nederlandse melding kwam vanuit 
Sluis, waar Martin de Poorter een duif 
klokte die met gemiddeld 1002 

meter per minuut de weg terug naar 
huis had afgelegd. Om 06.26 uur arri-
veerde duif Lieke van John Hardebol 
in Castricum. De afstand van ruim 
duizend kilometer was door de duif 
overbrugd met een gemiddelde snel-
heid van 1091 meter per minuut. Met 
deze winnende tijd pakte John niet 
alleen de nationale, maar ook de 
internationale winst.

Lieke is de snelste duif

Castricum - Twee automobilisten 
kregen het donderdag met elkaar 
aan de stok op de Asserlaan. De 
bestuurder van een pakketdienst 
reed helemaal links op de weg. Een 
tegemoetkomende automobilist 

moest in een parkeervak rijden om 
een botsing te voorkomen. Deze 
bestuurder ging verhaal halen bij de 
pakketbezorger en dat leidde tot een 
handgemeen. De bestuurder van de 
personenauto liep hierdoor letsel op.

Mishandeling na verkeersconflict
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Door Henk de Reus

Gerard zag op 31 juli 1924 het levens-
licht in Amsterdam. Over vier dagen 
tikt hij de respectabele leeftijd van 98 
jaar aan. Het is hem beslist niet aan te 
zien. Hij oogt zeer vitaal, heeft 
pretoogjes en praat als Brugman. De 
krant leest hij nog zonder bril. Tot 
twee jaar terug reed Gerard nog zelf 
auto. Zijn laptop deed hij een half jaar 
later weg omdat hij gek werd van het 
telkens moeten wijzigen van 
wachtwoorden.

Toen Jo (95) op 6 februari 1927 werd 
geboren stond haar wieg in Zijpe. De 
tand des tijds lijkt ook op haar nauwe-
lijks invloed te hebben gehad. Beiden 
zijn ze nog scherp van geest. Het paar 
woont sinds maart 2020 in een 

service�at van Sans Souci. Hier hopen 
zij het nog wat jaartjes uit te houden. 
Jo kookt nog elke dag zelf en doet ook 
de boodschappen. Anderhalf uur per 
week springt er iemand van de WMO 
bij voor het zwaardere huishoudelijk 
werk. Ook kan het echtpaar terug-
vallen op hun twee zoons.

Gerard is de oudste uit een gezin met 
tien kinderen. Zijn vader was tuinder. 
De ouders van Jo kregen vijf dochters. 
Ze heeft twee oudere zussen.

Slagersvak
Gerard volgde de opleiding machine-
bankwerker aan de Ambachtsschool. 
Hier heeft hij niet veel mee gedaan. 
Het was aan het eind van de oorlog 
toen hij na een gedwongen verblijf 
van twee jaar in Duitsland, �ink afge-

vallen, weer in Amsterdam aankwam. 
Hij zag toekomst in een baan bij 
slagerij Denkers aan het Mercatorplein 
in Amsterdam.

Jo: ,,Toen ik hem zag binnenkomen 
was hij broodmager, niet een jongen 
waarop je meteen valt. Toen hij weer 
wat vet op de botten had zag ik er wel 
een knappe man in.’’ In de slagerij 
konden ze goed met elkaar 
opschieten en gaandeweg ontstond 
er liefde. ,,Toch zijn we pas zes jaar 
later getrouwd’’, vertelt Jo: ,,Dat kwam 
omdat we in 1951 samen een winkel-
pand voor een eigen slagerij hadden 
gehuurd. We woonden toen beiden 
nog thuis bij onze ouders en wilden 
graag de woning achter de slagerij 
betrekken. Maar je ging in die tijd pas 
samenwonen als je getrouwd was.’’ 

Het stel trouwde in maart 1952 voor 
de wet en op 22 juli in hetzelfde jaar 
voor de kerk. Voor dit laatste moesten 
ze vroeg uit de veren, want om 09.00 
uur verwachtte de pastoor ze voor het 
altaar. Het was die dag erg dag druk 
met de huwelijkse inzegening van 
jonge stelletjes.

Gezin
Gerard en Jo kregen twee zoons. 

Inmiddels is de familie uitgebreid met 
vijf kleinkinderen en drie achterklein-
kinderen. Jo pakt haar smartphone en 
toont trots een foto van achterklein-
dochter Milea die pas drie weken oud 
is.

Alkmaar
De slagerszaak in Amsterdam lieten ze 
na elf jaar achter zich. Ze verhuisden 
naar Alkmaar waar ze 23 jaar een 
slagerij in de Thomas á Kempislaan 
runden. Gerard loopt van tafel en 
komt even later terug met een foto-
album. Trots laat hij de verslaggever 
foto’s zien van de slagerij.

Verhuizing naar Castricum
Gerard en Jo woonden bij elkaar 58 
jaar in Alkmaar. Toen de woning wat te 
groot voor ze werd verhuisden ze, op 
aanraden van hun kinderen, naar hun 
huidige stek in Sans Souci. Hier bevalt 
het ze prima. Gerard puzzelt graag, 
leest dagelijks de krant en kijkt graag 
naar natuur�lms. Jo leest graag een 
goed boek.

Geheim
Ze kijken met plezier terug op de vele 
jaren die ze al samen zijn en voelen 
zich bevoorrecht. Gerard: ,,We hebben 
in de slagerij altijd �jn samengewerkt. 
Dit was en is nog steeds de basis van 
onze lange relatie. We hebben wel 
eens mot, maar dat heeft iedereen 
toch op z’n tijd? Belangrijk is dat je 
elkaar respecteert. Samen maakten 
we mooie reizen nadat we met de 
slagerij waren gestopt. We zijn in 
Noorwegen, Zuid-Afrika en Indonesië 

geweest.’’ Dan pakt hij de onderarm 
van Jo vast. ,,We hebben tot nu toe 
een mooi leven gehad, hè Jo?’’ Jo knikt 
bevestigend.

Op de feestdag zelf zijn Gerard en Jo ‘s 
middags met de kinderen gaan 
lunchen. 
Op 28 augustus wordt het platina 
huwelijksfeest groots met de hele 
familie gevierd.

Castricum - Gerard en Jo de Lange leerden elkaar 76 jaar terug kennen toen ze in dezelfde slagerij in Amsterdam werkten. Er sprong niet direct een 
vonk over, maar de liefde die tussen hen ontstond bleek van duurzame aard te zijn. Ze werden maatjes voor het leven. Afgelopen vrijdag vierden zij 
hun 70-jarig huwelijksfeest.

Platina jubileum voor Gerard en Jo de Lange

Gerard en Jo de Lange vierden afgelopen vrijdag hun platina huwelijksfeest. Foto: Henk de Reus

Gerard en Jo op hun trouwdag (22-7-1952). Foto: aangeleverd

Jo en Gerard in hun slagerij in Alkmaar (1962). Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Het was afgelopen vrijdag volle bak 
tijdens het Peuterzomerfeest, geor-
ganiseerd door het Peutercafé. Zo’n 
zeventig peuters, begeleid door 
ouders of grootouders, vergaapten 
zich aan de vele attracties in en om 
het Peutercafé aan de Van 
Speykkade. 
Er was �ink uitgepakt en de kleintjes 
konden zich prima vermaken met 
bellen blazen, op het springkussen, 
in de bestuurbare autootjes, op een 
parcours, in een zandbak, bij een 
ballonkunstenaar, door visjes te 
vangen, of door zich te laten 
schminken. Onderwijl werden er 
hapjes, drankjes, ijsjes en croissantjes 
geserveerd.

Doel Peutercafé
Katherine Fergusson heeft het 
evenement samen met collega’s 
georganiseerd en is blij met de grote 
opkomst. Ze vertelt dat het Peuter-
café destijds is opgericht met de 
bedoeling om kinderen samen te 
laten spelen en (groot)ouders tege-
lijkertijd de mogelijkheid te bieden 
om, onder het genot van een kopje 
ko�e of thee, contact met elkaar te 
leggen. ,,Het blijkt in een behoefte te 
voorzien. Het is elke maandag-, 
dinsdag- en vrijdagochtend open 
voor ouders/verzorgers met hun 
kinderen tot zes jaar. Na de zomer 
breidt het Peutercafé uit naar Akers-
loot en Limmen. Zowel het bezoeken 
van het Peutercafé als de activiteiten 
zijn voor iedereen gratis. Men moet 

zich wel vooraf per e-mail 
aanmelden (peutercafe@welzijncas-
tricum.nl).’’

Vrijwilligers
Terwijl enkele peuters de schoenen 
hebben uitgetrokken en zich op het 
springkussen uitleven brengt de 
schminkjuf een prachtige vlinder op 
het gezicht van Rianne (4) aan en 
deelt een ballonkunstenaar het 
zoveelste ballonbeest aan kinderen 
uit. Katherine wil nog wel kwijt dat 
de keerzijde van het succes het 
nodig maakt dat zich meer vrijwilli-
gers aanmelden. ,,In oktober starten 
we op de woensdagochtend met het 
Peutercafé in Bibliotheek Kennemer-
waard in Akersloot. In Limmen 
starten we eveneens in oktober. Op 

de donderdagochtend organiseren 
we activiteiten in de bibliotheek. 
Voor beide locaties zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk vinden 
om activiteiten te organiseren voor 
kinderen tot 4 jaar. Maar ook voor 

Castricum bestaat behoefte aan vrij-
willigers. Denk bijvoorbeeld aan 
knutselen of voorlezen. (Groot)
ouders en verzorgers zijn van harte 
welkom en kunnen zich via vip@
welzijncastricum.nl aanmelden.’’

Castricum - Het Peutercafé, een initiatief van Welzijn Castricum, zit deze zomer niet stil. Tijdens de zomerva-
kantie organiseert het een aantal activiteiten voor de kleinsten onder ons. Afgelopen vrijdag vond het zomer-
feest plaats. De opkomst was boven verwachting.

Peuters leven zich uit tijdens zomerfeest
Zo’n zeventig peuters, begeleid door (groot)ouders, vermaken zich prima bij de verschillende attracties. Foto: Henk de Reus

Schoenen uit en springen maar… Foto: Henk de Reus

Op het gezichtje van de 4-jarige Rianne wordt een prachtige vlinder aangebracht. 
Foto: Henk de Reus

Een ballonkunstenaar maakt peuters blij met ballondieren. Foto: Henk de Reus
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KORT
Zomerbingo
Limmen - Op dinsdag 2 
augustus wordt – voor het 
eerst in jaren – weer een 
zomerbingo georganiseerd. De 
bingo vindt plaats in de bene-
denzaal van cultureel centrum 
Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg 64. Aanvang 14.00 uur, 
zaal open vanaf 13.30 uur. Wilt 
u een gezellige middag, kom 
dan langs, alleen of met 
iemand anders, u bent welkom. 
De kosten bedragen 4 euro, dit 
is inclusief ko�e of thee en een 
bingokaart. Men speelt tien 
rondes, iedere ronde bestaat 
uit een bingo-opdracht en drie 
rondes voor de volle kaart. 
Zoals gebruikelijk gaat 
iedereen met een prijs naar 
huis. De gewone tweeweke-
lijkse bingo begint in week 36 
(dinsdag 6 september) weer. 
Ook dan is iedereen welkom. 
Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Trudy 
(072 5052830) of Ria (072 
5053174).

Buurtbemiddeling 
verbindt buren
Castricum - Burendag komt er 
weer aan. Voor velen een gezel-
lige dag met de buren. Buren 
zijn belangrijk om prettig te 
kunnen wonen. Een goede 
burenrelatie is echter niet altijd 
vanzelfsprekend. Is er een buur 
waar u minder goed mee om 
kunt gaan? Dan is Burendag 
wellicht aanleiding om daar 
zelf iets aan te veranderen.
Een kleine toenadering kan al 
voldoende zijn om in een 
betere burensfeer te komen. 
Komt u er niet uit? Dan kunt u 
de hulp van buurtbemiddeling 
via De Bemiddelingskamer 
inschakelen. De Bemiddelings-
kamer geeft u tips en advies of 
helpt u om samen met uw 
buren tot oplossingen te 
komen via de inzet van vrijwil-
lige buurtbemiddelaars. Buurt-
bemiddeling leidt in veel 
gevallen tot een oplossing 
waar beide buren achter staan. 
Dus mocht er iets spelen 
tussen u en uw buren, neem 
zelf de regie en kom in actie! 
Buurtbemiddeling is gratis voor 
alle inwoners van de gemeente 
en wordt uitgevoerd door De 
Bemiddelingskamer. Tips en 
informatie zijn op www.debe-
middelingskamer.nl te vinden. 
Zelf contact leggen is zowel 
telefonisch (06 24368153) als 
per e-mail (info@debemidde-
lingskamer.nl) mogelijk.

Fietsendieven 
actief bij strandplateau
Castricum - De politie waar-
schuwt strandbezoekers voor 
�etsendieven. In de afgelopen 
week zijn diverse �etsen vanaf 
het strandplateau verdwenen. 
Een nieuw fenomeen is dat ook 
helmen worden gestolen uit 
buddyseats of vanaf motoren, 
waar ze door de eigenaars met 
behulp van een ketting aan 
vastgemaakt zijn.

De groepsgrootte van beide 
cursussen is beperkt en het leslokaal 
biedt voldoende ruimte en is goed 
geventileerd. Wilt u zeker zijn van 
een plaatsje bij een van de 
cursussen? U kunt zich nu al 
aanmelden. De klassikale cursus 
bestaat uit twaalf lessen vanaf dins-
dagavond 13 september. Het examen 
is op 13 december. Wie kiest voor de 
mogelijkheid om online eerst de 
theorie te volgen, krijgt in december 
toegang tot het online lessysteem. 
Het doorlopen van de theorielessen 
neemt ongeveer acht à tien uren in 

beslag. Aansluitend volgen vijf prak-
tijklessen vanaf zaterdagochtend 14 
januari om de handelingen uitge-
breid te oefenen. Het examen is in 
dat geval op 18 februari. Indien de 
cursus van overheidswege om 
gezondheidsredenen wordt stop-
gezet, kunt u op latere datum de 
cursus zonder extra kosten afmaken 
en examen doen. Kijk op www.ehbo-
castricum.nl voor informatie over de 
kosten en om aan te melden voor 
deelname of neem contact op per 
telefoon (0251 651060) of e-mail 
(secretaris@ehbocastricum.nl).

EHBO-vereniging start nieuwe 
cursussen na zomervakantie
Castricum - Na de zomervakantie start EHBO-vereniging Castricum weer 
met cursussen voor het behalen van het EHBO-diploma. Op dinsdag 13 
september start een cursus die geheel klassikaal gegeven wordt. Vanaf 
december is er ook de mogelijkheid om een cursus te volgen waarbij u 
voorafgaand aan enkele klassikale lessen de theorie online volgt.

Zo werd er heel wat afgewandeld, 
schoenen van oma Tineke, tas van 
tante Ans en zo op naar Nijmegen. 
Toen kwam corona; in 2020 geen 
vierdaagse, maar Romy ging gewoon 
door met trainen. Vier dagen lang 
dertig kilometer per dag wandelen is 
niet niks. Volhardend liet ze zich 
inschrijven voor de editie van 2021. 
Helaas, hier weten we alles van. Maar 
wel blijven trainen, die Vierdaagse 
zou er komen! En inderdaad, afge-
lopen week ging het evenement 
door. Zo ging Romy met opa Manus 
en oma Tineke op weg naar 
Nijmegen. Wat was het spannend!

Het is een speciale editie geweest. De 
hitte maakte dat het een dag verkort 

werd. De tweede dag, Wijchen, was 
echt nog heel warm maar er werd 
goed gewandeld. Poeh poeh… die 
dag zit erop. Dan dag drie: Groes-
beek. Een beetje regen, jammer… 
Maar wel dertig stoere kilometers in 
de benen. Het lopen ging eigenlijk 
steeds beter. Vrijdag, de dag van 
Cuijk, prachtig wandelweer: de dertig 
kilometer soepeltjes en heel goed 
gewandeld. Als beloning een echt 
Vierdaagse-kruisje. Het smaakt naar 
meer, volgend jaar wil Romy weer 
mee, en wellicht meer nichtjes van 
haar. Door het onvermoeibaar 
trainen met opa en oma en Romy 
zelf, is het een fantastische week 
geworden! Romy, Van harte 
gefeliciteerd!

Romy (12) beleeft haar eerste 
echte Vierdaagse van Nijmegen
Castricum - Na de Nijmeegse Vierdaagse van 2019 vroeg Romy Schulkes 
aan oma Tineke: ,,Als ik 12 ben, mag ik dan mee?’’ ,,Zou je dat willen?’’ 
,,Heel graag!’’ Zo begon het avontuur in september van 2019. De eerste 
trainingswandeling was een pittige, met veel regen en wind. Zeker niet 
de gemakkelijkste oefendag. Een jaar later werd Romy 12 en ja… dan 
mag je meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse.

Romy met opa Manus en oma Tineke tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Inzet: Romy 
met het bewijs van haar deelname. Foto’s: aangeleverd

Castricum - Lobke Wiering is al 
dertien jaar een vertrouwd gezicht 
op de weekmarkt in het dorpshart. 
Ze maakt deel uit van het team van 
de groente- en fruitkraam van de 
familie Meijer. Altijd een lach op haar 
gezicht en altijd in voor een geintje. 
Plezier in het werk straalt er vanaf, 
maar toch kiest ze na die dertien jaar 
voor een andere weg. Per september 
verlaat ze de marktkraam, maar dat 

doet ze niet zomaar. Ze zoekt vervan-
ging op haar plaats en schoot dus 
iemand van De Castricummer aan. 
Onze verslaggever had er wel oren 
naar haar te helpen in haar zoek-
tocht, vandaar dit schrijven. Inte-
resse? Kom vrijdag langs bij de kraam 
en kom tot een gesprek. Lobke 
herken je van bijgaande foto, waar ze 
soms samen met Hein Poel zorgt 
voor de vrolijke noot op de markt.

Afscheid van weekmarkt: Lobke 
zoekt na dertien jaar vervanger

Lobke Wiering met Hein Poel op de weekmarkt. Foto: Aart Tóth

Castricum - Acht jongemannen 
kwamen in de nacht van zaterdag op 
zondag vast te zitten in een lift bij het 
NS-station. De heren hadden eerder 
al vervelend gedrag vertoond elders 
in het dorp. Ze waren aan het belletje 
trekken om vervolgens met ontbloot 
bovenlijf voor een deurbel met video-
camera te gaan staan. Daarna renden 
ze snel weg. In de stationslift waren 
ze met acht man tegelijk gaan 
springen, waardoor de lift vastliep. 
Het gevolg was dat ze enige tijd als 

sardientjes in een blik vast zaten. Het 
kostte de brandweer na aankomst 
ongeveer een kwartier om de lift 
weer aan de praat te krijgen. De acht 
jongemannen hadden het intussen 
erg warm gekregen en verkeerden 
daarnaast ook �ink onder invloed van 
alcohol. Ze kunnen ieder een proces-
verbaal tegemoet zien wegens open-
bare dronkenschap. Mocht er schade 
aan de lift zijn ontstaan, dan zullen ze 
bovendien de portemonnee moeten 
trekken.

Dronken jongelui vast in stationslift

Yanne kwam in de onderdelen 
scratch, puntenkoers en Madison 
(koppelkoers) aan de start. Op de 
scratch eindigde de strijdlustige 
renner als elfde, het eindresultaat 
van de puntenkoers was de achtste 
plaats. Dat was een teleurstelling 
voor hem, want hij had op meer 
gehoopt. 
Op het laatste onderdeel van dit 
Europese kampioenschap, de 
Madison, vormde Yanne samen met 
Philip Heijnen het Nederlandse 
koppel. In de koppelkoers over 40 

kilometer (160 rondes met 16 tussen-
sprints) wonnen Yanne en Philip 
zeven tussensprints. Het ijzersterke 
Nederlandse koppel haalde in totaal 
54 punten, zeventien meer dan het 
Britse duo William Tidball en Samuel 
Watson. 
Duitsland (Malte Mascke en Tim Tom 
Teutenberg) werd derde. Nadat 
Yanne bij de junioren al een keer een 
Europese titel op het onderdeel 
puntenkoers wist te behalen mocht 
hij voor de tweede keer een trui 
aantrekken als Europees kampioen.

Dorenbos Europees kampioen
Castricum - Het Europees kampioenschap baanwielrennen voor junioren 
en beloften U23 in het Portugese Anadia is voor Yanne Dorenbos uitste-
kend geëindigd. De Castricummer reisde na a�oop huiswaarts met een 
gouden plak op de koppelkoers. Yanne reed samen met Philip Heijnen als 
laatstejaarsbeloften naar de Europese titel op dit nummer.

De kampioensfoto, met op het hoogste podium links Philip en rechts Yanne. 
Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. inlegwerk van stukjes steen of glas; 7. virtueel
betaalmiddel; 12. AVRO, KRO en NCRV (afk.); 13. een der
Nederlandse Antillen; 14. vurig strijdpaard; 15. neon (scheik.
afk.); 17. berggeel; 19. akelig; 21. heden; 22. in buitengewone
dienst (afk.); 24. sportblessure; 27. straalvliegtuig; 28. venster-
glas; 30. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 31.
deel van boom; 32. vogelpluim; 33. wijfjesschaap; 35. plaats in
België; 37. boerderijdier; 38. riviervis; 41. driehoekig voorzeil;
42. lichaamsdeel (mv.); 44. spraakgeluid; 46. uiting van droef-
heid; 47. pleisterspecie; 48. land in Afrika; 49. sportief; 50. jon-
gensnaam; 52. kledingstuk; 54. lawaai (hommeles); 56. vrijge-
vig; 58. verspreidingsgebied; 61. eikenschors; 62. christelijk
feest; 64. Nederlandse televisie stichting (afk.); 65. bloedvat; 67.
Pan American Airways (afk.); 68. bitter lichaamsvocht; 70. teken
(signaal); 72. vlug en snel; 73. lichtbaken voor de scheepvaart;
76. snijwerktuig; 77. laatstleden (afk.); 78. arbeid; 79. plaats in
Noord-Holland; 81. militaire rang (afk.); 82. mannetjesbij; 83.
grootste hertensoort; 84. rekenopgave; 86. regentijd in de
tropen; 87. land in Afrika.

Verticaal 1. zeer korte rok; 2. zaterdag (afk.); 3. algemene kiosk
onderneming (afk.); 4. schrijfvloeistof; 5. bewerking van melk; 6.
Duits automerk; 7. tropische vrucht; 8. openbaar vervoermiddel;
9. jongens- en meisjesnaam; 10. last- en trekdier; 11. atoom-
kerndeeltje; 16. Europese Belasting Unie (afk.); 18. roem; 20.
woonboot; 21. ontkenning; 23. Frans modehuis; 25. deel van
een fietswiel; 26. visplaats; 27. militair voertuig; 29. speler met
de meeste doelpunten; 32. opvouwbaar vervoermiddel; 34. een
klein beetje; 36. modern gekleed (chic); 37. biljartstok; 39. pres-
siemiddel van een vakbond; 40. interest; 42. uiting van vreugde;
43. dopheide; 45. voormalig Chinees leider; 46. mollengang; 51.
lichte klap; 53. asvaas; 54. plaats in Noord-Holland; 55. strook;
56. genoeg gekookt; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59.
levenslucht; 60. legendarische Nederlandse voetballer; 62.
keteltrommen; 63. slotwoord; 66. laagte tussen bergen; 67. iso-
latieschuim; 69. zuinige verlichting; 71. dun en mager; 73. dicht-
regel (rijm); 74. ladder; 75. Indisch rijstgerecht; 78. bijenproduct;
80. insect; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).

,

KRUISWOORDPUZZEL

Regio - Het team van Kledingbank 
Noord-Holland-Noord gaat genieten 
van een welverdiende vakantie. 
Daarom is de voorziening de 
komende twee weken gesloten. Dit 
houdt in dat ook het inbrengen van 
kleding niet mogelijk is. Vanaf 16 
augustus is men weer geopend, maar 
vanaf dan zijn de openingstijden 

gewijzigd: dinsdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur en woensdag van 13.00 tot 
16.00 uur. Kledingbank Noord-
Holland-Noord is gevestigd aan de 
Guyotte van IJsselsteinlaan 34 in 
Egmond aan den Hoef. Kijk op www.
kledingbankegmond.nl voor meer 
informatie.

Kledingbank gesloten

Castricum - Heather Pinkham begon 
ooit in de Verenigde Staten van 
Amerika als singer-songwriter. Inmid-
dels heeft de in Nederland woonach-
tige pianiste, componiste en musico-
loge zich ontwikkeld tot een origi-
nele stem in de wereld van de 
hedendaagse minimal music. Haar 
liefde voor een pakkende melodie 
combineert ze op vrijdag 29 juli om 
20.00 uur in de dorpskerk in 
Castricum in een programma dat 

enerzijds gewijd is aan water en 
anderzijds aan de mystieke magie 
van Ludovico Einaudi, Arvo Pärt en 
Hans Otte. Ze weet de luisteraar 
volledig mee te slepen. Het resultaat 
is een concert om heerlijk bij weg te 
dromen. Kijk op www.ihms.nl voor 
het programma. Kaarten à 19 euro 
zijn via deze website te bestellen. Bij 
de entree van het kerkgebouw zijn 
vrijdag ook kaarten verkrijgbaar, 
pinnen is daar echter niet mogelijk.

Heather Pinkham in Dorpskerk

LEZERSPOST

Maud (8 jaar) heeft met acrylstiften een mooie kleurige zomerimpressie 
gemaakt van het strand in Castricum. Dit is een kunstproject van Marion 
de Jonge.

Strand

AGENDA
WOENSDAG 27 JULI

Workshop ‘Dans vanuit je hart’ voor 
kinderen (6 t/m 8 jaar) van 09.30 tot 
10.30 uur in de gymzaal aan de 
Eerste Groenelaan 62 in Castricum. 
Aanmelden via rozequarts@hotmail.
com en info op www.margreetro-
denburg.nl/dans. Foto: Marcel Fraij

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).

DONDERDAG 28 JULI
Poeltjevissen in de Hoeptuin met 
IVN natuurgids voor kinderen (6+) 
van 10.00 tot 11.30 uur bij bezoe-
kerscentrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro per kind. Info op www.
pwn.nl/eropuit.

VRIJDAG 29 JULI
Concert door Heather Pinkham om 
20.00 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Kaarten à 19 
euro via www.ihms.nl en op de 
avond zelf bij de entree van het kerk-
gebouw. Let op: pinnen is daar niet 
mogelijk. 

ZATERDAG 30 JULI
Duinentocht door Le Champion van 
09.00 tot 17.00 uur over 45, 75 en 
100 kilometer met startpunt bij hotel 
Fase Fier aan de Van Oldenbarnevel-
tweg 25 in Castricum. Online 

inschrijven tot 29 juli via www.
lechampion.nl/duinentocht. De 
inschrijftarieven staan daar ook 
vermeld.

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.rootsmarket.
nl.

ZONDAG 31 JULI

Workshop textuurkunst en olieverf 
door Angenita Hoebe en Mieke 
Rozing van 09.30 tot 13.00 uur in 
Buurt- en Biljartcentrum Castricum 
aan de Van Speykkade 41 in 
Castricum. Info en aanmelden via 
www.miekerozing.nl / info@miekero-
zing.nl / 06 10566887. Foto: 
aangeleverd

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.rootsmarket.
nl.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS
Lasergamen voor kinderen van 15.00 
tot 16.00 uur (groep 7/8), van 16.30 
tot 17.30 uur (groep 7/8) en van 
19.30 tot 20.30 uur (12-16 jaar) op 
het Koekoeksveld in Limmen. 
Aanmelden via www.jongerenwerk-
buch.nl.

EXPOSITIES
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 zondag-
middag 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.

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 wandeltocht op het 
eiland De Woude. Scan met je smart-
phone de QR-codes in de sterren 
langs de route om de bijbehorende 
audio te beluisteren.

Overzichtstentoonstelling schilde-
rijen van Henk van Dam op 13 en 14 
augustus in zijn eigen atelier aan 
Woude 13 op het eiland De Woude. 
Thema: dertig waar werken op De 
Woude, twintig jaar werken in Frank-
rijk. Op beide dagen geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Info op https://
henkvandamgallerypaintingsde-
woude.art.

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.






