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Door Hans Boot

Als de eerste deelnemers zich rond 
10.00 uur hebben verzameld bij 
strandpaviljoen Zeezicht, geeft 
burgemeester Mans het startschot 
voor de achtste editie van deze 

opruimactie en overhandigt het 
benodigde materiaal aan de vrijwil-
ligers. Zij hebben zich vanwege 
COVID-19 voor een tijdslot aange-
meld om drukte aan het begin van 
de dag te voorkomen.
Dit jaar is er in de eerste plaats extra 

aandacht voor het vrijmaken van de 
Noordzeekust van sigarettenpeuken. 
Deze worden apart gehouden en 
geteld, omdat volgens Stichting De 
Noordzee de �lter van een sigaret 
grotendeels uit plastic en giftige 
sto�en bestaat die wel acht liter 
water kunnen vervuilen. De stichting 
laat ook weten dat afval in het alge-
meen uiteen valt in kleine stukjes. 
Deze dragen bij aan de plasticsoep 
die schadelijk is voor vissen, vogels 
en zeezoogdieren. Lees verder op 
pagina 2

Castricum - Vele vrijwilligers waren afgelopen vrijdag tussen 10.30 en 
16.00 uur weer volop actief op het Castricumse strand om voor de 
Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee al het afval op te 
ruimen dat ze tegenkwamen. Het bijzondere aan deze actie is dat het 
verzamelde plastic na recycling onderdeel wordt van een recreatiewo-
ning voor Camping Geversduin.

Opruimactie met dubbele functie

Vier vriendinnen overhandigen hun ingezamelde afval aan Bram Peters (links) en Stefan Schoegje van Plastic Fantastic.
Foto: Hans Boot

Akersloot - Deze drie kinderen kunnen haast niet wachten tot volgende week. Ze willen dolgraag spelen op het 
nieuwe schoolplein van kindcentrum De Brug. Toch zullen ze nog even geduld moeten hebben. Deze week kunnen ze 
de nieuwe, uitdagende speeltoestellen slechts vanachter een hek bekijken. Over een week is het schoolplein helemaal 
klaar voor gebruik. De kinderen hebben er lang op moeten wachten, maar dan heb je ook wat! Foto: aangeleverd

Nieuw schoolplein voor kind-
centrum De Brug bijna klaar

Getuigen gezocht
Castricum - Vorige week werd in de 
nacht van maandag op dinsdag rond 
01.15 uur een 23-jarig man uit 
Castricum mishandeld bij een straat-
roof op de Uitgeesterweg. De twee 
daders zijn daarna op een snor�ets 
vertrokken. 
Het slachto�er werd gesommeerd 
om naar de grond te kijken, daardoor 
is er nauwelijks een signalement 
beschikbaar. De snor�ets (mogelijk 
Vespa of Piaggo) heeft voorop een 
windscherm. Getuigen worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie (0900 8844).

1,75

HEERLIJKHEID DE ROSET
AMARETTO KOEK/MOKKA EN MELK OF PURE CHOCOLADE

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

KIPBURGERS
4E GRATIS

SOEP VAN DE WEEK:
OSSENSTAARTSOEP 

PER POT € 3,99
VLEESWARENTRIO 
BOTERHAMWORST 

KALFSROLLADE
SHOARMAROLLADE € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
PAKSOISCHOTEL MET 

KIP IN KERRIESAUS 
SAMEN € 6,99
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DONDERDAG 19 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, Father Mathew met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters. 

ZONDAG 22 AUGUSTUS
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti
Gelijktijdig op radio Castricum 
en via een livestream; link op 
www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastor Jan van der 
Linden en diaken Jaider met 
leden van het koor Jubilate.

Protestantse Gemeente 
Limmen, aanvang 10.00 uur    
ds. E. Kooiman.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, Benjamin van 
Slooten. Ook te volgen met 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen, 
aanvang 10.00 uur: Woord- en 
Communieviering met spontaan 
vakantiekoor. Voorganger: 
Pastor K.Kint. 

DINSDAG 24 AUGUSTUS
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen  is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v/d 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. Praktijken 
Bakker, Hoekstra en Moham-
madnia gesloten t/m 20-8. 
Voor toeristen in het hoogsei-
zoen dagelijks spreekuur op 
camping Bakkum (info site 
praktijk v/d 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 wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vervolg van voorpagina

Dalende trend
Het team van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour verricht de begeleiding 
van de opruimactie vanuit een party-
tent. Rond de middag weet Tako 
Popma, regioleider Noord-Holland 
van Stichting Noordzee, het 
volgende te vertellen: ,,Ik denk dat 
we richting de 150 gaan wat het 
aantal deelnemers vandaag betreft. 
Daaronder zijn er ook veel strandbe-
zoekers die spontaan meedoen. Over 
het algemeen zien we bij de inzame-
ling wel een dalende trend. We 
vinden nu 27% minder afval dan tien 
jaar geleden. Toch verzamelen we 
nog steeds 282 afval-items per 100 
meter strand, waarvan 87% plastic is. 
De helft van het afval is aangespoeld 
uit zee en dus niet achtergelaten. De 
dalende trend heeft mogelijk te 
maken met een toename van het 
bewustzijn van de bezoekers en de 
consumenten. Daarnaast constateren 
we een betere beheersing van de 

landinwaartse afvalstromen vanuit 
de rivieren. Ten derde worden de 
gedragingen in de maritieme sector 
aangepast ten gunste van het milieu.”

Zijn collega Yavanna Puts vult aan: 
,,Er wordt aan het doel van de actie 
beantwoord, want we hebben rond 
de paviljoens en strandhuisjes opval-
lend veel peuken gevonden. Het 
afval dat wordt ingeleverd, wordt 
direct gescheiden door onze partner 
Plastic Fantastic die tegenover ons 
staat.”

Plastic huisje
Mede-eigenaar van Plastic Fantastic 
is Bram Peters, die samen met meer-
dere vrijwilligers en ook medewerker 
Stefan Schoegje de zakken van de 
deelnemers in ontvangst neemt. 
Stefan: ,,Wij zetten ons in voor het 
inzamelen van plastic afval en de 
verwerking daarvan. Ons bedrijf 
heeft een eigen mobiele recyclingfa-
briek waar verschillende producten 
worden gemaakt. Vandaag valt de 

opbrengst een beetje tegen, maar op 
zich is dat natuurlijk een goed teken. 
De helft van het totaal is plastic, dus 
dat kunnen we weer goed gebruiken. 
Naast het gebruikelijke afval worden 
er ook bijzondere dingen ingeleverd, 
zoals een fraaie zonnebril of een 
�etssleuteltje. En natuurlijk 
ontbreken dit jaar de mondkapjes 
niet.”

Plastic Fantastic gaat zich binnenkort 
toeleggen op de fabricage van een 
plastic huisje dat als eerste vakantie-
woning van Europa op Camping 
Geversduin komt te staan. Manager 
Peter Ramp van Camping Bakkum, 
die de manager van Geversduin 
waarneemt, zegt hierover: ,,Het is een 
fantastisch initiatief. Geversduin staat 
voor duurzaamheid. Op de camping 
gaat natuurbeleving samen met de 
luxe van eigentijdse faciliteiten. Zo 
heb je het Boomhuis, de Duin Boet 
en de Hobbitwoning. Het toekom-
stige gerecyclede vakantiehuisje past 
hier perfect tussen.”

Opruimactie met dubbele functie
De bak met sigarettenpeuken wordt weer bijgevuld. Aan het eind van de dag werden er ruim 2700 geteld. Foto: Hans Boot

Castricum - In deze krant van vorig 
week was een foto geplaatst van een 
geknakte verkeerspaal op de Mient 
bij restaurant ‘Bij De Buurvrouw’. 
Kennelijk heeft dit bij de gemeente 
indruk gemaakt, want nog diezelfde 
week werd er een nieuwe zuil 
geplaatst. Daar bleef het niet bij, 
zoals een medewerker van het 
restaurant vertelt: ,,Ze hebben voor 
het zebrapad een tweede paal neer-
gezet en daarvoor ook een vlucht-
heuvel aangebracht. Die tweede paal 
is zelfs wat groter dan de eerste.” Een 
hele verbetering dus, want de kans 
dat het gemotoriseerde verkeer nu 
nog op de linker weghelft terecht 
komt is wel heel erg klein geworden. 
Tekst en foto: Hans Boot

Verkeerssituatie  
hersteld en 
verbeterd
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Deel Limmerweg en kruising Sluisweg - 
Startingerweg gestremd
Het asfalt op de Limmerweg tussen 
Egmond Binnen en de kruising 
Groenelaantje in Castricum wordt 
vernieuwd. Hierdoor is dit gedeelte 
van de weg van maandag 30 augustus 
t/m vrijdag 3 september gestremd.

Omwonenden en belanghebbenden 
ontvangen voor de start van de 
werkzaamheden een brief van aannemer 
Ballast Nedam met verdere informatie. 
Tijdens de werkzaamheden is er een 
omleiding. Voor vragen kunt u terecht bij 
de gemeentelijke toezichthouder Dave 
Deijle via: davedeijle@debuch.nl.

Kruising Sluisweg Startingerweg 
in Akersloot gestremd op 1 en 2 
september. 

Ook het asfalt van de Sluisweg inclusief 
de kruising met de Startingerweg in 
Akersloot wordt vernieuwd. Hierdoor is 
deze kruising en een gedeelte van de 
Sluisweg op woensdag 1 en donderdag 
2 september gestremd.

Omwonenden en belanghebbenden 
ontvangen voor de start van de 
werkzaamheden een brief van aannemer 
Ballast Nedam met verdere informatie. 

Tijdens de werkzaamheden worden 
fi etsers omgeleid via het Tulpenlaantje 
en de Westerweg. Het autoverkeer 
wordt omgeleid via de Uitgeesterweg. 
Voor vragen kunt u terecht bij de 
gemeentelijke toezichthouder Dave Deijle 
via: davedeijle@debuch.nl

Gemeentenieuws

Op 25 augustus gaat het Sociaal Team 
Castricum op de fi ets  Castricum in. 
Gezond en lekker leven is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend, maar de stap 
om hulp te vragen is voor veel mensen 
groot. Daarom komt het Sociaal Team op 
deze dag naar u toe met gratis advies.
Advies en ondersteuning voor jong en oud
Heeft u hulp nodig in de huishouding? 
Heb je problemen met je ouders? Kunt 
u uw rekeningen niet meer betalen? Met 
al dit soort vragen kunt u bij het Sociaal 
Team terecht. 

Er is veel mogelijk, wij helpen u verder
Ook de partners van het Sociaal Team, 

zoals Stichting Welzijn fi etsen mee. Zo 
kunnen ze zoveel mogelijk vragen voor 
u beantwoorden. Samen vormen ze een 
fi etsende karavaan door Castricum.

Stel op 25 augustus uw vraag aan het 
Sociaal Team
13.15 uur Sporthal de Bloemen
13.45 uur Geesterhage
14.30 uur Kooiplein
15.30 uur Station
16.15 uur Bakkerspleintje

Blijf niet zitten met uw vragen. Het Sociaal 
Team zoekt samen met u naar een 
oplossing.

Het sociaal team komt naar u toe op
25 augustus 
‘Gezond en lekker leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend’

Bij GGD Hollands Noorden kunt u ook 
zonder afspraak langskomen voor 
een coronavaccinatie. Het vaccineren 
zonder afspraak geldt uitsluitend voor 
mensen die een eerste prik komen 
halen. Voor de inwoners uit de regio 
die gebruik willen maken van deze 
dienstverlening ligt een vaccinatie 
klaar met het Pfi zer-vaccin. Het 
vaccineren zonder afspraak geldt 
voor iedereen die voor vaccinatie in 
aanmerking komt. Dus vanaf 12 jaar. 
 
De enige voorwaarde is dat mensen 
die zich komen laten vaccineren een 
identiteitsbewijs bij zich hebben. Anders 
kan het vaccin niet worden geregistreerd. 
Voor kinderen tot 14 jaar die geen 

identiteitsbewijs hebben, volstaat ook de 
zorgpas.

Het vaccineren zonder afspraak kan 
op alle vaccinatielocaties die de 
GGD in gebruik heeft (Alkmaar, Den 
Helder, Hoorn en Middenmeer). Voor 
de openingstijden van deze locaties 
is het verstandig de website www.
ggdhn-corona.nl te raadplegen. De 
openingstijden variëren namelijk de 
komende weken. De openingstijden 
staan ook aangegeven bij de 
vaccinatielocaties.

Hebt u vragen of twijfelt u over de 
coronavaccinatie, dan kunt u ook terecht 
op de vaccinatielocatie.

Vaccineren zonder afspraak nu mogelijk 

Ieder jaar, aan het einde van het 
voorjaar als de temperaturen stijgen, 
worden er iepen ziek door iepziekte. 
Ook dit jaar hebben we te maken met 
zieke iepen. Het beperkt zich niet tot 
specifi eke locaties, zieke iepen kom je 
overal tegen. Helaas tast de ziekte ook 
oude, monumentale iepen aan. Omdat 
er niet of nauwelijks maatregelen zijn 
te treffen, verliezen we hiermee mooie 
oude bomen in onze gemeente.
 
Bomen kunnen ernstig ziek worden. Iedere 
boomsoort kent zijn eigen ziekte. Zo heeft 
de wilg last van de watermerkziekte, kan 
een kastanjeboom last krijgen van de 
kastanjebloedingsziekte en hebben we bij 
de iep dus te maken met de iepziekte.

Wat is iepziekte?
De iep is een oer-Hollandse boom, 
letterlijk en fi guurlijk vergroeid met ons 
Nederlandse landschap. Je vindt ze in vele 
soorten en maten door heel Nederland. 
Helaas worden veel soorten jaarlijks 
aangetast door de iepziekte. De iepziekte 
is een schimmelinfectie die wordt 
veroorzaakt door de iepenspintkever die 
de infectie (schimmel) meeneemt naar 
de bomen en zo de boom infecteert. 

Als reactie op de schimmel, die in de 
sapstroom terechtkomt, sluit de boom de 
sapstroom af en begint zo langzaam af te 
sterven. Je kunt de iepziekte herkennen 
aan de bladeren, deze worden geel en 
bruin in het voorjaar. De iepziekte is een 
zeer besmettelijke ziekte en kan ook door 
onderling contact van de wortels via de 
grond verspreid worden.

Wat is er aan te doen?
Een zieke iep kan niet meer behandeld 
worden. De meeste Iepen gaan uiteindelijk 
dood aan deze schimmelinfectie. Omdat 
het een zeer besmettelijke ziekte is, 
worden zieke Iepen zo snel mogelijk 
verwijderd. Het hout wordt afgevoerd 
en verwerkt op een manier waardoor de 
schimmel en iepspintkever niet verder 
verspreid kan worden. Gelukkig zijn er ook 
goede ontwikkelingen. De wetenschap en 
boomkwekers zijn voortdurend op zoek 
naar soorten iepen die niet aangetast 
worden door iepziekte.

Zieke iepen worden door de gemeente 
zoveel mogelijk vervangen door nieuwe 
bomen. Dat zal niet altijd op dezelfde 
locatie kunnen, er wordt dan gezocht naar 
alternatieven.

Iepziekte, wat te doen? 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Overzicht coronamaatregelen 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap 
de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige 

huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

13 augustus 2021

Evenementen

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Meer bezoekers mogelijk. 
•     Kleinschalige evenementen 

buiten zonder vaste zitplaats en 
van maximaal 1 dag met 
maximaal 750 bezoekers 
toegestaan. 

•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Algemeen

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
a�ankelijk van de groo�e van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek mogelijk.

Onderwijs

Fysiek onderwijs op basisscholen 
en in het voortgezet onderwijs 
toegestaan. 

 
Per 30 augustus fysiek onderwijs in 
het mbo, hbo en wo toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

 .

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Bron: RIVM
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 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

a

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Achterweg 29 in Limmen, het veranderen van de inrichting, datum ontvangst 9 
augustus 2021 (WABO2101617)
Dr. Jacobilaan 27 in Castricum, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 4 
augustus 2021 (WABO2101598)
 Zeeweg 31 in Castricum, het vergroten van de winkel, datum ontvangst 12 augus-
tus 2021 (WABO2101634)
 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

Beethovensingel 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 10 
augustus 2021 (WABO2101550)
Heereweg 8 in Castricum, het wijzigen van de gevels en de kap, verzenddatum 6 
augustus 2021 (WABO2101295)

Hogeweg 179 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 augustus 
2021 (WABO2100708)
 Hollaan 3a, 3b en 3c in Castricum (Beverwijkerstraatweg 152), het bouwen van 
3 recreatiewoningen, verzenddatum 12 augustus 2021 (WABO2100220)
Leo Toepoelstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzendda-
tum 9 augustus 2021 (WABO2101318)
Visweg 77a (kavel 3) in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 6 
augustus 2021 (WABO2101209)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Pagenlaan 11 in Limmen het bouwen van een woning, verzenddatum 9 augustus 
2021 (WABO2100863)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

00 inderegio.nl • 18 augustus 2021NIEUWS

Door Aart Tóth

Wat zijn dan de versoepelingen? 
Welnu, ingaande maandag 23 
augustus zijn de openingstijden 
weer als vanouds en dus is het 
zwembad dan weer zeven dagen in 
de week geopend. De enige beper-
king is het horecadeel dat, wachtend 
op nadere versoepelingen, overdag 
nog gesloten blijft. Tijdens de avond-

uren is het horecadeel wel in gebruik 
voor dat heerlijke bakje ko�e of 
�esje frisdrank. Dat houdt mede in 
dat ouders nog niet in het zwembad 
kunnen meegenieten van de zwem-
kunsten van hun kinderen. Naar 
verwachting komen hier volgende 
maand versoepelingen in.

Voorlopig gaat dus het leszwemmen, 
banenzwemmen, bewegen voor 

ouderen en vrij zwemmen weer op 
de bekende tijden plaatsvinden. Niet 
meer op de hoogte van de tijden? 
Kijk dan op www.dewittebrug.com 
en kom erachter. Daarbij blijft de 1½ 
meter afstand-regel nog wel van 
toepassing, totdat er van overheids-
wege versoepelingen worden afge-
kondigd. Dus een kwestie van eigen 
verantwoordelijkheid, hetgeen 
bezoekers van De Witte Brug wel is 
toevertrouwd. Verenigingen die De 
Witte Brug voor trainingen gebruiken 
zijn ook weer welkom. Toch nog 
vragen overgebleven, bel dan 0251 
653144 of mail naar info@dewitte-
brug.com voor meer informatie. Tot 
ziens bij het kopje onder!

Castricum - Gelukkig gaat het de goede kant op met de COVID-regels; ze 
worden steeds soepeler gehanteerd. Dat is ook van toepassing op 
zwembad De Witte Brug, waar zowel het personeel als ook directeur 
Herman Rijsdijk wel van de hoge duikplank af wil duiken van vreugde. 
Dat is echter niet mogelijk, want er is geen duikplank in De Witte Brug. 
Misschien wel in het toekomstige zwembad, maar zover is het nog niet.

Deuren gaan verder open
bij zwembad De Witte Brug

Directeur Herman Rijsdijk gastvrij klaar om alle gebruikers van De Witte Brug weer vanouds te ontvangen. Foto: Aart Tóth

Er werden leuke gesprekken gevoerd 
en herinneringen opgehaald met af 
en toe een lach en een traan. Mede 
dankzij de goede zorgen van het 
personeel van Johanna’s Hof heeft 
iedereen volop kunnen genieten van 
dit uitstapje. 
Gouden Dagen is het landelijke 
goede doel voor ouderen en speelt 
in op hun behoeften waarbij het 
doel, eenzaamheid voorkomen, 
centraal staat. Door het vervullen van 
wensen wil Gouden Dagen ouderen 

met elkaar verbinden en ze een 
onvergetelijke dag bezorgen. Alle 
(kwetsbare) ouderen in Castricum 
mogen hun wens kenbaar maken 
door ze in één van de wensbomen 
van Gouden Dagen op te hangen. 

Deze wensbomen staan in de woon-
zorgcentra De Boogaert en De Sant-
mark van ViVa! Zorggroep. Heeft u 
vragen, dan kunt u contact opnemen 
met Jolanda van Dam (j.vandam@
vivazorggroep.nl / 088 9957253).

‘Gouden’ wens ging in vervulling
Castricum - Mevrouw Boersma heeft vroeger in de linnenkamer bij 
Johanna’s Hof gewerkt. Het leek haar daarom leuk om nog een keer langs 
te gaan en daar een pannenkoek te gaan eten. Deze wens heeft zij in de 
wensboom van De Boogaert opgehangen. Samen met nog negen bewo-
ners vertrok ze op dinsdag 10 augustus richting haar vroegere werkplek.

Tien bewoners van De Boogaert genoten vorige week van het uitstapje naar 
Johanna’s Hof. Foto: aangeleverd
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Limmen - Op zaterdag 28 en zondag 
29 augustus tonen de leden van de 
Keramisten van Noord-Holland hun 
kunst in cultureel centrum Vredeburg 
aan de Dusseldorperweg 64. Er zijn 
22 deelnemende keramisten. Stich-
ting Keramisten Noord-Holland 
(SKNH) is opgericht in 1995 en 
bestond vorig jaar dus 25 jaar. In 
maart 1995 was het zover, de eerste 
keramistengids was een feit. Er 
volgden nog vele gidsen daarna. In 
2013 kwam de laatste gids uit. Hoog 
tijd voor een nieuwe gids, dacht het 
nieuwe bestuur. Deze gids is een 
jubileumuitgave geworden. Het doel 
van deze gids is om de keramieklief-
hebbers kennis te laten maken met 
de ongekende variëteit op het 
gebied van keramiek. De werkomge-
ving, de werkwijze en het persoonlijk 
contact met de maker, maken het 
keramisch product des te 
waardevoller. 

,,Keramisten wonen en werken in de 
meest vreemde uithoeken van het 
land. Daarom zijn wij verheugd, door 
middel van dit boekje, u de weg te 
wijzen naar de keramiekateliers in 
Noord-Holland’’, aldus de organisatie. 

De SKNH telt nu zestig leden en jaar-
lijks worden minimaal twee exposi-
ties gehouden. De nieuwe gids wordt 
aan de bezoekers gepresenteerd 
tijdens deze expositie in Limmen. De 
openingstijden zijn zowel op 
zaterdag als zondag van 11.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis. 
Meer informatie is op www.kerar-
nisten-noordholland.nl te vinden.

Grote overzichtsexpositie 
Keramisten Noord-Holland

Object Cock Witte. Foto: aangeleverd

Regio - Bij Muziekpraktijk Karel Kok 
in Schagerbrug start eind augustus 
het nieuwe seizoen van de gecerti�-
ceerde opleiding voor koordiri-
genten: de basisopleiding en de 
tweejarige opleiding koordirectie/
meerjarige dirigentenopleiding 
(MDO). Voor ambitieuze dirigenten 
die willen investeren in hun muzikale 
ontwikkeling zijn er uitstekende 
mogelijkheden voor zowel begin-
nende als gevorderde dirigenten en 
voor elke koorstijl. Toelating op basis 
van intake, met persoonlijk advies. 
Voor verdere informatie: Muziekprak-
tijk Karel Kok, centrum voor inspiratie 
en ontwikkeling, telefoon: 06 
51661564 of per e-mail: karelkok@
xs4all.nl (www.muziekpraktijkka-
relkok.nl).

Opleidingen voor koordirigenten

Dirigent Karel Kok. Foto: aangeleverd

Rond 1900 woonden en werkten in 
Bakkum ruim 100 mensen die met 
het vissen, vervoeren en verwerken 
van schelpen uit de Noordzee hun 
brood verdienden. Langs de hele 
Noordzeekust en de voormalige 
Zuiderzeekust werd het beroep van 
schelpenvisser al honderden jaren 
uitgeoefend. De schelpen werden op 
een paardenkar van het strand naar 
het Stet gebracht, overgeladen op 
platte schuiten en vervoerd naar de 
kalkovens in Akersloot. Het was een 
hard bestaan en men verdiende er 
weinig mee. Na de Tweede Wereld-

oorlog verdween het schelpenvissen 
langs de kusten en sindsdien is er 
sprake van een uitgestorven beroep.
Dankzij een initiatief vanuit Shanty- 
en Folksongkoor De Skulpers wordt 
nu een ode gebracht aan het oude 
beroep van schelpenvisser in de vorm 
van een schelpenvissersbeeld. Met 
medewerking van de gemeente door 
het verlenen van een vergunning en 
subsidie, alsmede de ontvangst van 
vele donaties van bedrijven en parti-
culieren, werd het meeste geld bij 
elkaar gebracht voor de realisatie van 
dit beeld. Bijdragen zijn echter nog 

altijd van harte welkom op bankreke-
ningnummer NL17 RABO 
0161400086 t.n.v. Kastrikums Shanty 
Koor o.v.v. ‘Schelpenvissersbeeld’.
De Castricumse kunstenares Anja 
Jonker heeft, op basis van een ets van 
Jozef Israëls uit het Stedelijk Museum 
in Amsterdam, een traditionele en 
herkenbare schelpenvisser kunnen 
creëren. Het beeld van 1,5 meter 
hoog is in zwarte gewapende kunst-
stof uitgevoerd met een bronsachtige 
uitstraling. Van de vervaardiging van 
het beeld is de �lm ‘The making of’ 
gemaakt, die in de week voorafgaand 
aan de onthulling meerdere keren 
vertoond zal worden op C-TV. Met het 
beeld is er een nieuwe toeristische 
trekpleister ontstaan en het cultuur-
historisch besef verrijkt!

Castricum - Op vrijdag 27 augustus 2021 om 16.00 uur onthult burge-
meester Mans op het Schulpersplein in het centrum van Bakkum het 
schelpenvissersbeeld. Daarmee wordt de geschiedenis van het dorp in 
ere hersteld en weer levend gemaakt.

Bakkum terug in oude glorie
van schelpenvissersdorp

Voorzitter Pieter Tolk op de plek waar het schelpenvissersbeeld wordt geplaatst. Archie�oto: Hans Boot

Castricum - Het Pompoenenconcert 
2021 in de Tuin van Kapitein Rommel 
kan doorgaan. Op 28 augustus zijn 
bezoekers welkom, uiteraard 
conform de COVID-voorwaarden van 
de overheid. Dat betekent dat je bij 
de ingang een verplichte corona-
check krijgt (vaccinatiebewijs, 
herstelbewijs of negatieve testuitslag 
van minder dan 24 uur oud). Reser-
veren op de website www.tuinvanka-
piteinrommel.nl is noodzakelijk 
vanwege het beperkte aantal 
plaatsen. De reservering inclusief 
consumptiebon voor de eerste kop 

ko�e of (kruiden)thee) kost 2 euro. 
Voor het jaarlijks openluchtconcert is 
de tuin open vanaf 19.15 uur. Om 
20.15 uur begint het optreden van 
Kees Ouwejans en Makkers. Bij deze 
Leidse groep staat gezelligheid en 
humor voorop. Met Nederlandstalige 
en Engelstalige kroeg- en zeemans-
liederen, Ierse ballades, Hollandse 
meezingers, blues, swing, country, 
calypso, en Ierse jigs. Een aantrekke-
lijk programma waarbij liefhebbers 
hun hart weer kunnen ophalen voor 
een gezellige avond op een unieke 
locatie in een sfeervolle ambiance.

Pompoenenconcert gaat door!

Kees Ouwejan en Makkers. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.15 uur 
dinsdag 20.00 uur 
Envole-Moi

zaterdag 19.30 uur 
zondag 15.45 uur 

woensdag 20.00 uur
The Hidden Life of Trees

vrijdag, zondag & maandag 19.30 uur 
Le meilleur reste à venir

donderdag 19.30 uur
vrijdag 20.00 uur
zondag 20.00 uur

dinsdag & woensdag 19.30 uur
Luizenmoeder - de Film

maandag 20.00 uur
Supernova

donderdag 15.45 uur
vrijdag & zaterdag 15.15 uur 

zondag 12.30 uur
Paw Patrol - de film

donderdag 15.45 uur 
Boss Baby: Familiezaken

vrijdag & zaterdag 15.45 uur 
zondag 13.00 uur

De nog grotere Slijmfilm

Programma 19 augustus t/m 25 augustus

Lees aandachtig het protocol op de site
voordat u naar de bioscoop komt!

Het leven is voor de 25-jarige Thomas 
één groot feest zonder consequen-
ties. Voor zijn vader, de hartchirurg 
dokter Reinhard is de maat vol. Hij 
dwingt Thomas om de zorg op zich 
te nemen voor één van zijn jonge 
patiënten. Marcus is twaalf jaar oud 
en hij woont alleen bij zijn moeder. 

Sinds zijn geboorte lijdt hij aan een 
ernstige hartziekte en zijn leven 
bestaat uit naar school gaan en 
regelmatige ziekenhuisopnames. De 
twee jongens met totaal verschil-
lende levens ontwikkelen een unieke 
vriendschap die hun levens voor 
altijd verandert.

Envole-Moi

Slijmcreator Indy moet voor een 
groot slijmgala een supertof nieuw 
slijmrecept verzinnen. 
Als ze bij het maken stiekem octo-
pussenslijm toevoegt, ontstaan er 
magische kleuren. Dit is het beste 

slijm dat ze ooit heeft gemaakt! 
Maar als de jaloerse slijmcreator 
Benji het recept weet te stelen, gaat 
alles mis. Lukt het Indy om Benji te 
stoppen en haar slijmfans terug te 
winnen?

De Nog Grotere Slijmfilm
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Door Aart Tóth

Castricum - Vakantieman... Gezellig 
hè? Vrijdag 20 augustus is Hein Poel 
weer te vinden in het centrum van 
Castricum. Dit keer is het thema 
‘vakantie’. Je kunt hem tegenkomen 
ergens in het dorpshart of op de 
weekmarkt. Waar ben jij naartoe 
geweest op vakantie...? Of waar zou 
jij het allerliefste naartoe gaan als het 
weer kan...?
Hein neemt de bezoekers ‘mee’ op 
reis, op zijn eigen humorvolle wijze, 
naar zijn fantastische fantasieva-
kantie, en heeft een kleine attentie 
mee voor de meest enthousiaste 
deelnemers. Zo komt het Onderne-
mersfonds van ondernemers in het 
dorpshart weer lekker voor de dag!

Ondernemersfonds stuurt 
vakantieman met cadeaus

Vakantieman Hein Poel in zijn aangepaste out�t. Foto: Simone Veldt-Bakker

LEZERSPOST

In het artikel ‘Fietsersbond tegen rotonde op N203’ (editie 12, 11 augustus) 
keert de Fietsersbond (FB) zich tegen een rotonde op de N203. Ik ben het 
voor 80% met de FB eens. Op één essentieel onderdeel evenwel niet. Zo 
vraagt de FB zich af hoeveel veiliger het met een rotonde wordt. Dat verbaast 
mij. Met name omdat, met steun van de FB, in de afgelopen decennia tal van 
rotondes zijn aangelegd om Nederland veiliger te maken. Zoals de SWOV, het 
meest toonaangevende instituut op gebied van verkeersveiligheid, het zegt: 
een rotonde is ‘de veiligste kruispuntvorm, omdat deze minder con�ict-
punten, een lagere snelheid en een kleinere impacthoek’ heeft. Het probleem 
is niet wel of niet een rotonde, maar het voorstel van CKenG, VVD en CDA om 
ook een afslag naar het nieuwe zwembad te realiseren. Als de FB tegen deze 
afslag was geweest, dan had ik het begrepen. Nu valt de FB precies in de val 
van de drogredenering van  CKenG, VVD en CDA. Die proberen onder het 
mom van verkeersveiligheid op de N203 een afslag naar het nieuwe 
zwembad voor elkaar te krijgen. Op basis van verkeersveiligheid zou de FB 
niet tegen een rotonde op de N203 moeten zijn, maar tegen de door CKenG, 
VVD en CDA voorgestelde afslag naar het nieuwe zwembad.

Dave van Ooijen, Castricum

Rotonde N203

De sportaanbieders v.l.n.r.: Paulien Aalbers (DOS), Anita Jansen, (FCC), Kees van der Meulen, TTV Castricum), Peter van Splunter 
(FCC), Mariska Tauber (clubMariz), Mariska Duinmeijer (FCC) en Wim Schoorl (KV Helios). Niet op foto: Eveline Beentjes (Beentjes 
Judo). Archie�oto: Hans Boot

Door Hans Boot

Zomerboost is een initiatief van Team 
Sportservice om inwoners (opnieuw) 
kennis te laten maken met het sport- 
en beweegaanbod. Deze zomer is 
het perfecte moment voor veel 
Nederlanders om iets te doen aan de 
overtollige coronakilo’s. Het is ook 
een mooie gelegenheid ons sociale 
leven weer uit te breiden. De boost 
houdt in dat zes Castricumde sport-
aanbieders hun activiteiten presen-
teren. Verspreid over de kunstgras-
velden op sportpark Noord-End kan 
iedereen kennis maken met voetbal, 
korfbal, turnen/trampolinespringen, 
tafeltennis, judo en diverse dans-
stijlen. Bij aankomst op het park hoor 
je de muziek van clubMariz en op het 
boardingveld geven zij dansles in 

verschillende stijlen, die voor diverse 
leeftijden worden afgewisseld met 
spetterende demonstraties, waar-
onder breakdance en HipHop.

Tumblingbaan
De tafeltennistafels van TTV 
Castricum staan op het achterterras 
van de voetbalclub. Daar kunnen 
sporters van alle leeftijden onder 
begeleiding de beginselen van het 
tafeltennis ervaren. Even lekker over-
slaan of een al dan niet fanatiek 
partijtje met elkaar spelen. Dat kan 
met je opa, kleinkind, vriendje of een 
volslagen onbekende.

Wat voetbal betreft kan worden 
meegedaan met uitdagende 
wedstrijdjes, zoals kappen en draaien 
en op doel schieten. Ook hier staat 

een demonstratie op het 
programma. Op het kunstgrasveld is 
het mogelijk om op verschillende 
manieren de judosport te beoefenen, 
zoals judo voor ouder en kind en 
judo met attributen. Gymnastiekver-
eniging DOS pakt groot uit met een 
tumblingbaan en een dubbele tram-
poline. En last but not least geeft 
Helios korfbalclinics voor zowel 
kinderen van 4 t/m 7, als de oudere 
jeugd tot ‘walking korfbal’ voor 
senioren.

Goodiebag
Bij alle clinics krijgt iedereen een 
aantekening op een 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. 
Ook ligt er een leuke goodiebag klaar 
voor alle deelnemers. Kom dus op 22 
augustus naar Sportpark Noord-End. 
De activiteiten vinden plaats van 
11.00 tot 16.00 uur. Aanmelding 
vooraf is niet nodig en deelname aan 
alle activiteiten is gratis.

Castricum - Op zondag 22 augustus kan jong en oud kennismaken met 
zes verschillende sporten op Sportpark Noord-End. In feestelijke sfeer 
mag iedereen deelnemen aan meerdere clinics. Wil je voetballen met 
oma, dansen met opa of leren hoe je echt kan tafeltennissen? Het is alle-
maal gratis en zonder aanmelding mogelijk tijdens het Zomerboost 
Multisportevenement.

Kom naar de Zomerboost
op Sportpark Noord-End

AGENDA
WOENSDAG 18 AUGUSTUS

Start Timmerdorp Akersloot van 
08.30 tot 16.30 uur aan de Roemers-
dijk in Akersloot. Thema: Halloween. 
In verband met coronabeperkingen 
dit jaar geen bezoek welkom. Deel-
name uitsluitend op basis van 
inschrijving. Informatie op www.
timmerdorpakersloot.nl. Duurt tot 
en met 21 augustus.

Beestjespad in de Tuin van Kapitein 
Rommel voor basisscholieren. 
Verplicht aanmelden en tijdslot 
vragen via www.tuinvankapitein-
rommel.nl. Foto: aangeleverd

Muziek & Klei Doe-middag voor 
kinderen (6-12 jaar) van 14.00 tot 
16.00 uur bij Toonbeeld Geester-
hage aan de Geesterduinweg 7 in 
Castricum. Spelen op verschillende 
muziekinstrumenten en creatief aan 
het werk met klei. Inschrijven via 
info@toonbeeld.tv. Kosten 2,50 
euro.

DONDERDAG 19 AUGUSTUS
Beestjespad, zie 18 augustus.

VRIJDAG 20 AUGUSTUS
Beestjespad, zie 18 augustus.

Clinic beachvolleybal voor kinderen 
6-12 jaar door volleybalvereniging 
Croonenburg van 10.00 tot 11.30 
uur bij 2beach aan de Zeeweg, 
naast het atletiekterrein. 
Aanmelden via voorzitter@croonen-
burg.nl, deelname is gratis. Foto: 
aangeleverd

Eigen 3D-ontwerp maken voor 
kinderen vanaf 7 jaar van 14.00 tot 
15.30 uur in Bibliotheek Kennemer-
waard aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum. Het 3D-ontwerp wordt 
vervolgens op een 3D-printer 
geprint. Kosten: 7.50 (5,00 voor 
leden). Aanmelden via www.bknw.
nl/agenda.

ZONDAG 22 AUGUSTUS
Kennismaken met zes verschillende 
sporten op Sportpark Noord-End 
tijdens de Zomerboost van 11.00 

tot 16.00 uur. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
Bestemd voor alle leeftijden.

Multisportevenement voor deelne-
mers van 4 tot 99 jaar vanaf 10.30 
uur bij FC Castricum aan De 
Bloemen 71a in Castricum. Korfbal, 
tafeltennis, dans, gymnastiek, judo 
en voetbal. Na vier clinics gratis 
deelname aan de stormbaan en 
goodiebag zolang de voorraad 
strekt. Info op www.noordhol-
landactief.nl/activiteit/177993/
multisportevenement.

WOENSDAG 25 AUGUSTUS
Kennismaken met de leden van het 
Sociaal Team. Zij maken een kennis-
makingstoer door Castricum en zijn 
om 13.15 uur bij sporthal De 
Bloemen, 13.45 uur bij ontmoe-
tingscentrum Geesterhage, 14.30 
uur op het Kooiplein, 15.30 uur bij 
het NS-station en 16.15 uur op het 
Bakkerspleintje.

Zomermarkt van 13.00 tot 15.30 uur 
bij Reakt aan het Watertorenpad 6 
in Castricum. Handgemaakte 
producten van textiel en keramiek, 
hand-geverfde T-shirts, houtwerk, 
schilderijen, woonaccessoires, 
plantjes en tweedehands kleding. 
Foto: aangeleverd

EXPOSITIES
Foto’s van Willem Visser in grand 
café restaurant De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum. Het betreft landschaps- en 
natuurfoto’s die voornamelijk in 
Castricum en Heemskerk gemaakt 
zijn. Dagelijks te bekijken van 09.00 
tot 18.00 uur. Informatie op www.
willemvisser.com.

Schilderijen van Sjoerd Duin en 
beelden van Han Duin in de exposi-
tieruimte bij Gemaal 1879 aan de 
Fielkerweg 4 in Akersloot tot en met 
26 september elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur. Tevens geopend 
tijdens de Open Monumenten-
dagen (11 en 12 september) van 
11.00 tot 16.30 uur.
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Door Henk de Reus

Veel aanmeldingen
Castricum is tot nu toe de enige 
gemeente in Noord-Holland die Join 
us heeft ingekocht. Om deze reden 
krijgen de jongerenwerkers van 
Stichting Welzijn Castricum aanmel-
dingen van jongeren uit de gehele 
provincie. Amber Hulsken (project-
leider): ,,Afgelopen april zijn we 
gestart met een groep voor 18-25 
jarigen en in juni volgde de eerste 
bijeenkomst voor jongeren van 
12-18 jaar. Er kwamen vooral veel 

aanmeldingen binnen voor de 
oudere groep en daarom hebben 
we besloten om een tweede groep 
samen te stellen. Deze gaat 31 
augustus van start en er is nog plek.”
De vele aanmeldingen zijn volgens 
Amber een signaal dat een initiatief 
als Join us van essentieel belang is, 
zeker in deze onzekere (corona) tijd. 
,,Het is mooi om te zien hoe de deel-
nemers ‘groeien’. We laten de initia-
tieven voor activiteiten bij de deel-
nemers zelf en zien dat ze steeds 
meer durven op te pakken. Ook zijn 
er al verschillende vriendschappen 

ontstaan en organiseren deelne-
mers, buiten het project om, zelf 
activiteiten, zoals samen naar de 
bioscoop gaan, terrasjes pakken, 
winkelen, een middagje kanoën, etc. 
Leuk is te vermelden dat twee 
meisjes inmiddels dikke vriendinnen 
zijn geworden en samen op vakantie 
zijn gegaan. Alle jongeren tussen de 
12 en 25 jaar die zich alleen voelen 
en daar verandering in willen 
brengen zijn welkom. Ze kunnen 
gratis en vrijblijvend deelnemen, 
zodat ze bij gevoelens van eenzaam-
heid direct aan kunnen sluiten.”

Overtoomse Kattenmuur
We ontmoeten Amber bij de Over-
toomse Kattenmuur, waar een 
groepje jongeren van Join us en van 
Conquista Worldwide Anderstaligen 
meedoet aan een workshop die 
verzorgd wordt door Mieke Rozing. 
Zij is leerkracht beeldende vorming 
op de basisscholen. 

Aan een muur achter haar hangt een 
schets. Hierop zijn enkele kenmer-
kende gebouwen uit de directe 
omgeving afgebeeld. Ze duidt de 
gebouwen en geeft de deelnemers 
een instructie. Het is de bedoeling 
dat zij katten gaan intekenen. Enkele 
stagiaires en vrijwilligers helpen de 
deelnemers een handje.

De woning van mede/initiatief-
neemster Lilian van der Horst grenst 
direct naast de muurschets. Lilian 
legt uit: ,,Het woord ‘Kattenmuur’ is 

ontleend aan het feit dat hier altijd 
veel katten rondlopen. Voorheen 
bespoten buurjongens de muur met 
gra�ti, waarbij ze taferelen 
uitbeeldden die betrekking hadden 
op de omgeving. De winkeliers hier 
gebruiken de muur als decoratie, 
bijvoorbeeld bij het uitstallen van 
kleding. Maar sinds de buurjongens 
verhuisd zijn ziet het er allemaal wat 
rommelig uit. De muur brokkelt 
langzaam af en het onkruid groeit er 
weelderig. Ook worden er vaak 
�etsen tegenaan gekwakt. Ik heb de 
muur al enkele keren met de verf-
roller bewerkt.”

Ervaringen deelnemers
Indira (17) en Thom (26) nemen 
namens Join us deel aan het initia-
tief. Indira maakt deel uit van de 
jongste groep (12 -18 jaar) die in juni 
is gestart. Ze legt uit waarom ze is 
ingestapt. ,,Ik miste contacten. Ik 
had best wel enkele vrienden, maar 
ik wilde ook graag in groepsverband 
activiteiten buiten de deur gaan 
doen. Dit is toch anders dan 
wanneer je met een enkeling op 
stap gaat. De meetings die er tot nu 
toe zijn geweest waren hartstikke 
gezellig. Het gaat mij niet zozeer om 
het uitbreiden van m’n sociale vaar-
digheden. Ik vind het vooral leuk om 
op een avond iets met anderen te 
hebben of te doen. Je hebt dan een 
doel.’’ Zelfs als je geen sociale 
problemen hebt kan het leuk zijn 
om mensen buiten je vertrouwde 
omgeving te ontmoeten. Thom 
maakt deel uit van de oudere groep 
(18 - 25 jaar). Hij draait sinds half 
april mee. Thom: ,,De reden dat ik 
meedoe is dat ik er behoefte aan 
had om meer sociale contacten en 

vriendschappen op te bouwen. Van 
onze groep maken veelal meisjes 
deel uit. Ik bouwde een goed 
contact op met een van de weinige 
jongens. Ik hoop dat meer jongens 
zich uitgenodigd voelen om zich 
aan te sluiten. Er hoeft echt geen 
drempel te liggen. Er is een verschil 
tussen ‘vrienden’ en ‘echte vrienden’. 
Met ‘echte vrienden’ bedoel ik 
vrienden die je dagelijks spreekt en 
met wie je meer hebt. Ik zou 
jongeren die behoefte hebben aan 
meer contacten adviseren om zich 
niet te verschuilen en uit hun schulp 
te komen. Meld je gewoon aan bij 
Join us, want het is hartstikke leuk.

Jongeren kunnen zich tot 31 
augustus aanstaande opgeven via 
www.joinus.nu. Deelname is gratis. 
Op de site is meer informatie over 
het project te vinden.

Castricum - In april van dit jaar is het jongerenwerk in Castricum gestart met ‘Join us’. Dit is een landelijke initiatief waarbij jongeren die in een sociaal 
isolement zitten via twee wekelijkse bijeenkomsten hun sociale netwerk kunnen uitbreiden en daarnaast hun sociale zelfredzaamheid kunnen 
vergroten.

Nog ruimte voor deelname aan project ‘Join us’

Thom (26) en Indira (17) voelen zich ‘happy’ bij ‘Join us’ en nodigen andere jongeren uit om aan te haken. Foto: Henk de Reus

Terwijl Mieke Rozing enkele deelneemsters begeleidt bij het tekenen passen twee anderen hun creatie in op de schets achter haar. 
Foto: Henk de Reus

Eén van de buitenactiviteiten van Join us: een middagje kanoën op het Maalwater in 
Heiloo. Foto: aangeleverd
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In onze serie over familiebedrijven gevestigd in onze gemeente, wederom een a�evering met vier generaties die ruim 51 jaar deel uitmaken van familieondernemingen. Ditmaal de familie Beentjes met een 
rijke historie tot aan de huidige standplaatsen in Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Alkmaar (Overdie en Oudorp) en Heiloo.

Door Aart Tóth

Vishandel Beentjes bestaat dus 
intussen 51 jaar, met bijna vier gene-
raties Beentjes, Bank (1900), Henk 
(1949), Bas (1973) en zo mogelijk 
Sem (2008) in de toekomst. ,,Het was 
een prachtijd met veel herinne-
ringen, waar eigenlijk de grond-
vesten van de huidige succesvolle 
‘Vishandel Beentjes’ zijn gelegd”, 
volgens Henk Beentjes. Daarbij had 
Henk ook al zijn liefde Lia ontmoet, 
met in 1973 zoonlief Bas en dochter 

Betty in 1977 als resultaat. Bas Been-
tjes vormt met zijn liefde Petra het 
fundament van de vishandel zoals hij 
nu bestaat, met alleen maar verse vis, 
die Bas zelf inkoopt op de veiling in 
IJmuiden. Het is hem met de 
paplepel ingegoten.

Start
Zoals gezegd lag het fundament van 
de vishandel op de strandopgang in 
Castricum vanaf 1970 en soms op 
het strand. Dat standplaats zoeken 
op het strand kwam in november 
1972 in een letterlijke stroomversnel-
ling toen er een Chinese vrachtboot 
strandde op het Castricumse strand 

en er heel lang bleef liggen. Gevolg, 
veel ramptoeristen die tijdens het 
bewonderen rondom het gestrande 
schip wel wat wilden verhapstukken. 
Dat was koren op de molen van 
Henk Beentjes en vrouw Lia. ,,Er werd 
zelfs een oude Landrover voor 
aangeschaft om het strand op te 
komen. Buiten een heerlijke 
Hollandse Nieuwe haring was er ook 
vraag naar warme worsten tot zelfs 
patat met of zonder mayonaise”, 
volgens Lia Beentjes. Het bleek een 
gouden greep bij mooi, maar ook bij 

slecht weer. ,,Het enige probleem 
was het strand op- en afgaan met de 
Landrover. Als je stilviel was het 
moeilijk weer op gang komen”, 
nogmaals Lia. De vrachtboot bleef er 
na mislukte pogingen van vlot-
trekken tot 1974 liggen en werd ter 
plaatse gesloopt. In 1974 was ook 
het eerste jaar op de Castricumse 
weekmarkt, hetgeen een succes 
bleek en nog steeds is. Er was zelfs 
zoveel vraag naar Beentjes’ vis dat er 
een winkel in Limmen werd geopend 
in 1975.

Vervolg
Vervolgens ging het snel, met in 

1976 een plaats op de Heemskerkse 
markt en vanaf 1982 zelfs een stand-
plaats in Heemskerk. Beverwijk werd 
in 1988 een vaste plaats om de heer-
lijke verse vis kwijt te raken op de 
weekmarkt. Petra heeft intussen in 
1998 haar werk in de zorg vaarwel 
gezegd en zet zich ook voor de volle 
100% in om vooral in alle plaatsen 
goed voor de dag te komen. Er 
waren intussen twee verkoopwagens 
en een oer-Hollandse houten 
haringkar die nu alleen nog bij 
evenementen wordt gebruikt, zoals 
de Bloemendagen van Limmen. 
,,Helaas is daar de belangstelling om 
er iets leuks van te maken wat terug-
gelopen, waardoor er weinig 
omheen georganiseerd wordt en er 
grote gaten vallen op de route. 

Daarbij zijn er nu vanwege COVID 
ook twee jaar geen bloemendagen 
georganiseerd, dus ik maak me 
benauwd op voor 2022”, volgens Bas.

Toekomst
Die ziet er rooskleurig uit ,,Waarbij 
het plezier in het werk, vriendelijk en 
gezellig contact met de klanten er 
voor zorgen dat je het leuk blijft 
vinden. De klantenkring zien we op 
alle locaties groeien, waarbij in elke 
plaats elke week dezelfde klanten 
terugkomen en daarbij vaak blijken 
van tevredenheid tonen. Dat werkt 
ontzettend motiverend en is een 
bewijs dat we goede kwaliteit vis en 
bijproducten leveren. Je zou eens op 
onze website moeten kijken (www.
vishandelbeentjes.nl) wat er allemaal 
mogelijk is als je een feestje, bruiloft 
of barbecue organiseert. Aan de 
kraam informeren kan natuurlijk 

ook”, nogmaals Bas Beentjes.

Hun kwaliteit is terug te vinden op 
de markten van Alkmaar Overdie op 
dinsdag, woensdag Alkmaar Oudorp, 
vrijdag Nielenplein Heemskerk, 
vrijdag uiteraard Castricum Dorps-
straat en zaterdag in Heiloo voor 
winkelcentrum ’t Loo. Nog even op 
de toekomst terugkomend, Bas en 
Petra gaan nog wel even door met 
hun gemotiveerde medewerkers. 
Daarbij heeft zoon Sem al geproefd 
wat het runnen van een vishandel 
inhoudt en heeft interesse getoond, 
net als zijn nicht Tessa (dochter van 
de zuster van Bas), die nu ook al 
soms bijspringt en er lol in heeft. Dus 
ziet het er goed uit voor ‘Vishandel 
Beentjes’ en natuurlijk de klanten van 
goede kwaliteit verse visproducten. 
Meer weten? Mail naar info@vishan-
delbeentjes.nl of bekijk de site.

Limmen - Het begon in 1970, de geschiedenis van Vishandel Beentjes uit Limmen. Bank Beentjes (1918) en zoon 
Henk (1949) die al handel dreven met visproducten, zochten het strand op met een haringstal in het seizoen. 
Een normaal verschijnsel op de Nederlandse stranden in die tijd: heerlijke nieuwe haring, Zure bommen en een 
uitje erbij! De enige moeilijkheden in die tijd waren de inkoop en het bewaarproces. Was er een weersverwach-
ting met mooi weer, dan werd er ruim ingekocht. Werd die echter op het laatste moment anders en was het 
strandbezoek buiten verwachting, dan moest er wel wat geschipperd worden om van de ingekochte haring af 
te komen.

Vis zit in het bloed bij familie Beentjes

De beginperiode van Vishandel Beentjes, de stranding van vrachtschip Wan Chun in 1972. Foto: aangeleverd

De oudhollandse haringkar, nog steeds in gebruik bij evenementen. 
Foto: aangeleverd

Van links naar rechts: Betty, Tessa, Sem en Henk Beentjes. Foto: aangeleverd

Drie generaties familie Beentjes; v.l.n.r. Sem, Bas, Petra, Lia en Henk Beentjes. 
Foto: Aart Tóth
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Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen is 
zoals verwacht weer de winnaar 
geworden van de wekelijkse donder-
dagavondtijdrit. Op twee fronten 
waren vertegenwoordigers uit 
Egmond-Binnen actief op sportpark 
De Cloppenburgh. De voetballers 
van Sint Adelbert moesten het 
vriendschappelijk opnemen tegen 
Meervogels ’31. Deze confrontatie 
werd ruimschoots in het voordeel 
van de Akersloters beslecht. In tegen-
stelling tot het verlies van de Binders 
op de grasmat verging het de moun-
tainbikende Verdonk junior goed. 

Met een winnende tijd van 50.23 
minuten acteerde hij weer op 
eenzame hoogte.
Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond-
Binnen (50.23 min); 2. Wout Bakker, 
Heiloo (51.35 min); 3. Ron Boender-
maker, Egmond aan Zee (52.03 min); 
4. Bob Scholten, Akersloot (52.04 
min); 5. Koen Konst, Castricum (53.45 
min); 6. Alex Hageman, Limmen 
(56.31 min); 7. Henk Verdonk senior, 
Egmond aan den Hoef (58.09 min).

Is mountainbiker Henk Verdonk 
junior niet meer te kloppen?

Castricum - De zeventiende speel-
ronde bij biljartvereniging WIK heeft 
drie partijen opgeleverd waar de 
vonken vanaf vlogen. Toen de kruit-
dampen waren opgestegen, keken 
zes spelers terug op een prima pres-
tatie. Charles van de Klis boekte een 
mooi resultaat tegen Cees Burg-
meijer, door de partij uit te maken 
met een winstpercentage van 63%. 
De winst kwam hoofdzakelijk tot 
stand door twee positieve uitschie-
ters in de tweede en vierentwintigste 
beurt. Cees liet zich ook niet onbe-
tuigd en kwam door gestaag te 
scoren, met slecht vier ‘poedels’ tot 
een meer dan goed resultaat, door 
een stijgingspercentage te laten 
noteren van 17%.

Frans Lute en Peter Ent kwamen in 
een hoogstaande partij beiden tot 
een hoge score. Peter pakte de winst 
van de partij vooral door een blik-
semstart; na acht beurten had hij al 
de helft van zijn benodigde caram-
boles bij elkaar getikt. Aan deze 
voortvarende opening van de partij 
kon Peter een goed vervolg geven, 

waardoor na de laatst gespeelde 
beurt voor hem een stijgingspercen-
tage genoteerd kon worden van 
55%. Frans’ score kwam hoofdzakelijk 
tot stand door vijf positieve uitschie-
ters van meer dan acht caramboles, 
waardoor hij toch met een positief 
resultaat de wedstrijd beëindigde 
met een stijgingspercentage van 
13%.

Ook Cor Stroet en Joop van de Wijst 
waren in goeden doen en maakten 
er een leuke spannende partij van 
tegen elkaar. In de grillig verlopen 
strijd was het Cor die meer vastig-
heid in zijn spel had. Joop kon dit 
niet geheel pareren en zag zijn 
tegenstander de winst pakken met 
een stijgingspercentage van 35%, 
terwijl hij zelf ook niet ontevreden 
was met zijn resultaat, door een stij-
gingspercentage te laten noteren 
van 21%.

Stand:
1. Piet Zonneveld (1842 punten), 2. 
Peter Ent (1835 punten) en 3. Kees 
Baars(1831 punten).

Spannende partijen in 
zeventiende speelronde WIK

In 2000 begon Dennis Gebbink de 
stichting Only Friends met een select 
groepje van acht sporters met een 
beperking, onder wie zijn zoon Myron. 
Myron, die te vroeg was geboren met 
een hersenafwijking, kwam eerder in 
jeugdelftallen van verschillende voet-

balclubs niet goed tot zijn recht. Dat 
raakte Dennis en zette hem aan het 
denken. Dennis’ droom was een sport-
complex voor mensen met een beper-
king waar jong en oud in een veilige 
omgeving hun sport konden beoe-
fenen. Via allerlei routes langs verschil-

lende sponsors, ambassadeurs, instan-
ties, gemeentes en de plaatselijke 
politiek lukte het Dennis om een schit-
terend sportcomplex aan te leggen in 
Amsterdam-Noord.
Nu, 21 jaar later, heeft Only Friends 
ruim achthonderd sporters die 29 
verschillende sporten beoefenen op 
het sportcomplex, uiteenlopend van 
voetbal tot basketbal en zwemmen. 
Sinds 2016 is Ajax de samenwerking 
aangegaan met de stichting Only 
Friends, waardoor de sporters in 
volledig Ajax tenue hun wedstrijden 

spelen onder de naam Ajax Only 
Friends. De stichting Only Friends 
breidt zich steeds meer uit met maar 
liefst acht verschillende locaties in 
Nederland. Het Sportcenter in 
Amsterdam-Noord biedt fantastische 
faciliteiten aan de sporters uiteenlo-
pend van voetbalvelden, atletiek-
banen, zwembaden, sporthallen en 
�tnessruimtes. De sporters worden 
begeleid door een grote groep van 
tweehonderd vrijwilligers en vijftig 
stagiaires, die allemaal het motte van 
Only Friends uitdragen: ‘Je bent goed 

zoals je bent!’ Voorafgaand aan de 
wedstrijd gaf Dennis een presentatie 
over het ontstaan van Only Friends. De 
wedstrijd zelf tegen het selectieteam 
van Only Friends, dat uitkomt in een 
valide competitie, was erg leuk om 
naar te kijken. De uitslag deed er niet 
toe. Er waren op deze zonnige 
zaterdag allemaal winnaars, zowel het 
aanwezige publiek als de sporters zelf! 
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de 
stichting, sponsor worden of wilt u het 
verhaal achter Only Friends kennen? 
Zie www.onlyfriends.nl

Castricum/Amsterdam - Afgelopen zaterdag speelde de selectie van FC 
Castricum een oefenwedstrijd tegen het selectieteam van Only Friends 
op het Friendship Sports Centre in Amsterdam-Noord. Only Friends, 
opgericht in 2000 door Dennis Gebbink, is een stichting waar sporters 
met een beperking in een veilige en vertrouwde omgeving hun sport 
kunnen beoefenen.

Alleen maar winnaars bij unieke wedstijd
Zowel de spelers als de aanwezige toeschouwers genoten zaterdag van de bijzondere wedstrijd. Foto: aangeleverd

Een gezamenlijke warming-up, een 
aantal oefeningen en vooral veel 
partijtjes spelen; een training 
walking football lijkt erg op een voet-
baltraining van vroeger. Toch zijn er 
een aantal verschillen: een kleiner 

veld, kleinere goals, niet rennen en 
geen fysiek contact. Door deze 
aanpassingen is het ook op latere 
leeftijd goed mogelijk om te voet-
ballen zonder daarbij blessures op te 
lopen. Na de training drinken de 

voetballers gezellig samen een kop 
ko�e of thee.

Iedereen is van harte welkom om een 
keer mee te komen doen of om te 
komen kijken. Heb je interesse, maar 
komt dinsdagmiddag niet goed uit? 
Neem dan toch contact op, want dit 
moment kan mogelijk veranderen. 
Geïnteresseerden kunnen contact op 
nemen met Gerard Witte (witte-
dekker@ziggo.nl of 06 40591003).

Castricum - Een groep senioren voetbalt elke dinsdagmiddag op de 
velden van Vitesse’22. Ze vinden het heerlijk om weer een balletje te 
trappen. Gelukkig verwacht niemand dat ze een sprintje trekken en is het 
geen probleem als er tussendoor kort gepauzeerd wordt. De voetballers 
vinden het leuk als nieuwe spelers met hen mee willen trainen.

Senioren voetballen bij Vitesse ’22
Een deel van de groep senioren die elke week bijeenkomt om te voetballen. Foto: aangeleverd

Castricum - Op vrijdag 20 augustus 
biedt volleybalvereniging Croonen-
burg van 10.00 tot 11.30 uur een 
beachvolleybalclinic aan op de velden 
bij 2beach aan de Zeeweg, naast het 
atletiekterrein. De clinic wordt 
gegeven in samenwerking met de 
KidsVakantieCocktail. In de clinic leer 
je op een leuke manier al het begin 
van beachvolleyballen. Iedereen kan 
meedoen op het eigen niveau. Je gaat 
veel bewegen en je doet veel oefe-
ningen met de bal. Het zand is zacht, 
dus vallen is geen probleem! De clinic 
is bestemd voor alle kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar. Meedoen? Via voor-
zitter@croonenburg.nl kunnen belang-
stellenden zich aanmelden.

Clinic beachvolleybal Croonenburg

Beachvolleybal op de velden van 2beach. Foto: aangeleverd



Burgemeester Mooijstraat 17 in Castricum

Puzzel mee en win een een tegoedbon voor maar liefst tien ijsjes, beschikbaar gesteld door 
De Roset! Mail de oplossing voor maandag 23 augustus naar: puzzel@castricummer.nl 
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

           Het 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. conditietraining; 7. aantrekkelijke vrouw; 12.
tuimeling; 13. rookartikel; 14. verwaande houding; 15. grote
kledingmaat (afk.); 17. wandelhoofd; 19. land in Azië; 21.
dominee (afk.); 22. ogenblik; 24. leuk voordeeltje; 27. gevan-
gen verblijf; 28. oevergewas; 30. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 31. uitroep van schrik; 32. spijskaart; 33. tijdperk; 35.
spottende glimlach; 37. hemellichaam; 38. rode vrucht; 41.
Europeaan; 42. ensemble van zeven personen; 44. operalied;
46. militair voertuig; 47. mannelijk hoen; 48. Islamitische vas-
tenmaand; 49. wild zwijn; 50. jongensnaam; 52. Europeaan;
54. historisch blaasinstrument; 56. open plek in een bos; 58.
plaats in Overijssel; 61. nachtroofvogel; 62. ondergrondse
trein; 64. son altesse eminentissime (afk.); 65. insect; 67.
natuurgebied; 68. ogenblik; 70. overschot; 72. deel van het
oor; 73. een besluit nemen; 76. boerderijdier; 77. jongens-
naam; 78. betaalmiddel; 79. deel van de voet; 81. titel (afk.);
82. schil of vel; 83. Britse zangeres; 84. gordijnrail; 86. tel-
woord; 87. deel van een lied.

Verticaal 1. Amerikaanse stapdans; 2. communicatiemiddel
(afk.); 3. houten drinkbakje; 4. bijbels rustoord; 5. bundel
garen of wol;  6. Zweedse popgroep; 7. sportonderricht; 8.
bewaarplaats voor vis; 9. baardje; 10. uiting van koude; 11.
gefaald (niet goed); 16. soort dakbedekking; 18. eikenschors;
20. koordans; 21. naaldboom; 23. taaie grondsoort; 25. ploeg-
snede; 26. ontstekingskoord; 27. deel van een euro; 29.
afvoerkanaal van oogvocht; 32. klager (nurks mens); 34. bloei-
wijze; 36. koude lekkernij; 37. oceaan; 39. ex-president van
Amerika; 40. ongenadig heerser; 42. meneer (Spaans); 43.
muggenlarve; 45. vochtmaat van vier ankers wijn; 46. jongens-
naam; 51. groef in karton of papier; 53. organisatie van Ameri-
kaanse staten (afk.); 54. overbodige vracht; 55. stenen kolom
(pilaar); 56. metalen wasbak; 57. geneesheer; 59. niet deskun-
dige; 60. een schip aanklampen; 62. Haagse zeeschilder; 63.
schaaldier; 66. u edele (afk.); 67. duivelsoord; 69. waterloop;
71. rekenopgave; 73. stadsmestvaalt; 74. evenzo (Lat.); 75.
bladader; 78. erfelijkheidsdrager; 80. gevangenis; 82. onmeet-
baar getal; 85. rivier in Friesland.
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Castricum - Op woensdag 25 augustus 
organiseert Reakt een zomermarkt met 
handgemaakte producten. Bij Reakt 
(onderdeel van Parnassia) gaat men 
ervan uit dat iedereen stappen kan 
zetten, door samen te kijken waar 
talenten en mogelijkheden liggen. 
Juist daarmee wordt op 25 augustus 
van 13.00 tot 15.30 uur uitgepakt. 
Tijdens de markt aan het Waterto-
renpad 6 is een aanbod te vinden van 
textiel (oude dekens), keramiek, hand-
geverfde T-shirts, houtwerk, schilde-
rijen, woonaccessoires en natuurlijk 
ook plantjes en tweedehands kleding. 

Op Landgoed 
Duin & Bosch 
wordt uitgepakt

Kom lekker struinen op 25 augustus van 13.00 tot 15.30 uur. Foto: aangeleverd

Het Yakult Start to Run-programma is 
door de Atletiekunie opgezet om 
beginnende lopers en loopsters te 
begeleiden. Na zeven weken trainen 
kun je 25 minuten aaneengesloten 
hardlopen in je eigen tempo. De trai-
ners Monique van Wijngaarden en 
Piet-Hein Twisk begeleiden en 
coachen de deelnemers aan dit 
programma. Ze geven de Start to 
run-deelnemers tips over onder 
andere loophouding- en techniek.
De trainingen zijn op zaterdagoch-

tend, van 09.30 tot 10.30 uur. De start 
en �nish van de trainingen is bij de 
atletiekbaan van AV Castricum aan 
de Zeeweg 4. Je traint vanaf daar in 
de duinen.
Je kunt altijd meedoen, ongeacht de 
vraag of je wel of niet �t bent. Je 
krijgt coaching van professionele 
trainers  en een startpakket met de 
Runner’s World-gids, magazines en 
audiocoaching in de app.
Kijk voor meer informatie opwww.
avcastricum.nl

Castricum - Op zaterdag 28 augustus begint het nieuwe Start to Run-
programma bij AV Castricum. Zeven weken lang worden beginnende 
lopers begeleid, zodat ze op de laatste zaterdag mee kunnen doen aan 
een onderlinge testloop van vier kilometer.

Begin met hardlopen: Start to Run!

BEZORG(ST)ERS
Wij zijn op zoek naar serieuze

 

Omgeving 
• Julianaweg/Kerklaan, Akersloot, 245 kranten
• Koningshof/Hogeduin, Castricum, 160 kranten

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL






