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Initiatiefneemster Lilian van der 
Horst, die naast het muurtje woont, 
zocht contact met Mieke Rozing om 
hier creatief mee aan de slag te gaan. 
Zij bedacht het thema ‘Katten’ en 
vond al snel hulp van een groep 
enthousiastelingen voor dit concept. 
Daarna werd Stichting Welzijn 

Castricum benaderd om met jonger-
engroepen de ideeën uit te werken 
op de muur. Dat is zeer goed gelukt, 
zoals vorige week woensdag bleek 
tijdens de opening van het kunst-
werk. Na het inleidende praatje van 
Mieke Rozing, die een uitleg gaf over 
het project en de betrokken mede-

werkers bedankte, kreeg Falgun 
Binnendijk het woord. De wethouder 
van ‘verbinden en ontmoeten’ zei: 
,,Wat is het resultaat mooi, daar gaan 
we nog veel kijkplezier aan beleven. 
Leuk dat jullie dit met elkaar in dit 
straatje hebben gedaan. Daar heb je 
de gemeente eigenlijk niet voor 
nodig. Wat goed ook dat er jongeren 
bij betrokken zijn!” Vervolgens knipte 
hij het gebruikelijke lint door en 
werden de toeschouwers getrakteerd 
op een door Deen gesponsord ijsje. 
Tekst en foto: Hans Boot

Overtoomse Kattenmuur geopend

Door Hans Boot

Op 1 juli vond een speciale commis-
sievergadering plaats met als doel 
dat de gemeenteraad meer richting 
zou geven aan het college over de 
herbestemming van de Maranatha-
kerk, voordat er een bestuursop-
dracht zou worden gemaakt. Een 
week later besloot de raad dat de 
kerk medio 2024 gesloopt moet 
worden en droeg het college op een 
plan te ontwikkelen waarin een 
bioscoop en/of een gezondheids-
centrum wordt opgenomen.

Adri Hopman, actief in de plaatse-
lijke makelaarswereld, vindt dit een 
goede zaak: ,,In januari van dit jaar 
heb ik met Jeroen Tromp en Dennis 
de Haas een denktank opgericht om 
een plan te ontwikkelen voor een 
gezondheidscentrum, met als spil 
een praktijk voor de huisartsen die 
nu in de dorpspraktijk aan de Korte 
Cieweg zijn gevestigd.” Lees verder 
op pagina...

Castricum - De dorpspraktijk van de huisartsen Doeksen, Weijer en 
Remmelzwaal aan de Korte Cieweg kampt al jaren met een tekort aan 
ruimte. Een denktank onder leiding van Adri Hopman heeft in maart van 
dit jaar bij de gemeente een plan ingediend voor een gezondheidscen-
trum met daarboven woningen op de te ontwikkelen bouwlocatie waar 
nu de Maranathakerk staat. Het college heeft nog niet gereageerd.

Plan voor gezondheidscentrum 
op locatie Maranathakerk

Plattegrond van de eerste verdieping. Afbeelding aangeleverd

Castricum - Er is vanaf begin augustus door jong en oud hard gewerkt 
aan de beschildering van een witte muur aan de Overtoom, het nostalgi-
sche straatje tussen de Dorpsstraat en de Verlegde Overtoom. De verf op 
de muur, die de achtertuin van mevrouw Spaan afsluit, was de laatste 
jaren �ink gaan bladderen en aan een opknapbeurt toe. 

Castricum/Limmen - Opnieuw werd 
vorige week op diverse plaatsen 
ingebroken in woningen. Aan de 
Grutto in Castricum bleef het bij een 
poging, maar ontstond wel schade. 
Aan de Houtsnip was ook veel 
schade en stond een raam aan de 
achterzijde open. Bij de politie was 
nog niet bekend of hier goederen 
werden weggenomen. In Limmen 
werd een woning aan de Middenweg 
geheel doorzocht en werden 
goederen meegenomen. Hetzelfde 
gebeurde in een woning aan de 
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat.

Weer inbraken

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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Ben je 16, 36, 56 of 76 jaar 
en zoek je leuk werk met 

goede verdiensten? 
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Bel 06 44 15 10 68

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

4,95

ROOMBOTERKOEK

Elke dag vers gebakken
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VRIJDAG 3 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab eerste 
vrijdag van de maand viering.

ZATERDAG 4 SEPTEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met koor Jubilate

ZONDAG 5 SEPTEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. K. Bras. Gelijktijdig 
op radio Castricum en via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
10.00 uur, mgr. Hendriks en 
pastoor Kaleab met Gemengd 
Koor. STARTZONDAG

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Ton 
Heemskerk.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. S. 
Rozendal.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger: Pastor J. Olling.

DINSDAG 7 SEPTEMBER
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 feestdagen 
Huisartsenpost Beverwijk (in het 
Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251) 265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, zorg dat u deze 
paraat heeft.

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
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

Door Aart Tóth

Voor de allerkleinsten biedt clubMariz 
korte cursussen Peuterdans en Mini 
Kids Dans. Vanaf groep 3 kunnen leer-
lingen kiezen uit Hip-Hop, Pop-Show-
Musical, Ballet & Breakdance en vanaf 
groep 5 wordt ook Moderne Dans 
geboden. Houd jij ook zo van sporten 
op muziek? Voor de sportievelingen 
biedt clubMariz diverse sportlessen 
zoals Piloxing, Essentrics, Zumba en 
Zumba Gold. Bij Zumba Gold, een les 

met lagere intensiteit, is ook het 
sociale aspect en het eventuele kopje 
ko�e of thee na de les een belangrijk 
onderdeel van de les. Al de sport-
lessen worden gevolgd met een 
onbeperkt geldige 10-rittenkaart. Bij 
meer gevolgde lessen in één week is 
er een zeer aantrekkelijke korting.
Dan zijn er natuurlijk vele volwas-
senen die ook wel eens met de 
voetjes van de vloer willen. Gezellig-
heid voert hierbij de boventoon en 
daarbij is de aanwas van mannelijke 

danspartners gewenst. Naast HipHop 
25+ kunt u vanzelfsprekend ook 
terecht voor een spicy Salsa cursus of 
Argentijnse Tango. Voor de stijldan-
sers hebben we naast de Social Club 
55+ op vrijdag middag op zondag 
drie groepen voor verschillende 
niveaus.
Dansen en sporten doe je dus bij 
clubMariz. De dansschool clubMariz 
heeft een eigen locatie van 650 m2 
aan de Dorpsstraat 72 in Castricum 
met twee professionele danszalen 
voorzien van een speciale dansvloer 
ter voorkoming van blessures, spie-
gelwanden, versterkt geluid en een 
podium in de grootste zaal. Vrijwel 
alle lessen worden verzorgd door 
professionele gediplomeerde full time 
dansleraren. Kijk op www.clubMariz.nl 
voor meer info of inschrijven.

Castricum - Het is uit met de pret, met alleen maar doen wat je leukt 
vindt. De scholen zijn weer begonnen en het gaat allemaal weer een 
beetje disciplinair verlopen. Bij clubMariz is het echter bij de start van 
het nieuwe dansseizoen nog steeds ‘leve de pret’, want het is natuurlijk 
een feest om daar je danslessen te kunnen volgen. Dat is van toepassing 
op alle lessen, dus ook volwassenen, waardoor de leeftijdsgroep van 2 
tot 80 jaar welkom is.

De remmen gaan er weer af bij clubMariz

2 x Mariska Tauber van clubMariz die er klaar voor is iedereen heerlijk te laten 
bewegen. Foto: Aart Tóth

Vervolg voorpagina

Hopman: ,,Op 23 maart hebben we 
via een concept-aanvraag omge-
vingsvergunning een voorlopig plan 
bij de gemeente ingediend, maar 
sinds die tijd is het stil wat een 
reactie van het college betreft. Een 
week of drie geleden heeft een 
ambtenaar van de afdeling Ruimte-
lijke Ordening laten weten dat het 
plan niet meer in behandeling wordt 
genomen, omdat de raad het college 
heeft opgedragen om deze locatie 
nader in te vullen.”

Appartementen
Hopman legt uit waarom een verhui-
zing van genoemde huisartsen zo 
belangrijk is: ,,De dorpspraktijk heeft 
al jaren te kampen met een groot 
tekort aan ruimte. De ziekenhuizen 
Alkmaar en Beverwijk willen dat hun 
patiënten dichterbij huis worden 
begeleid, maar in de huidige ruimte 
van 300 m2 is het niet mogelijk om 

aan de steeds groter wordende 
behoefte aan specialistische zorg te 
voldoen. Bovendien biedt een 
nieuwe praktijk een prachtige gele-
genheid om deze aan te vullen tot 
een volwaardig gezondheidscentrum 
met andere zorgdisciplines als fysio-
therapie en tandheelkunde.”
De initiatiefnemer laat ook weten 
welke andere eisen de denktank aan 
het plan stelt: ,,Boven het centrum 
willen we graag 30 appartementen 
realiseren, waarvan minimaal de helft 
in de sociale huur. Hierover is overleg 
gevoerd met Kennemer Wonen, die 
hierin graag wil participeren. Onze 
derde eis betreft het zoveel mogelijk 
handhaven van de openbare ruimte 
rondom het gebouw met behoud 
van groen, bomen en het speel-
tuintje. Architect Arjen Fruitema 
heeft dit alles in een fraai ontwerp 
verwerkt, waarbij de huisartsenprak-
tijk 560 m2 krijgt toebedeeld en er 
voor andere zorgdisciplines 680 m2 
resteert. De appartementen variëren 

van 56 tot 112 m2 en boven het 
centrum is een complete binnentuin 
voor de bewoners gedacht.”

‘Raadsleden enthousiast’
Alhoewel burgemeester en wethou-
ders nog niet op bovengenoemde 
aanvraag hebben gereageerd, heeft 
Adri Hopman vertrouwen op 
voldoende politieke steun: ,,Wij 
hebben onze plannen op 17 mei 
mogen presenteren tijdens een 
Raadsspreekuur. 
De raadsleden spraken zich daar zeer 
enthousiast over uit, met name 
omdat de helft van het aantal 
woningen in de sociale huur is gega-
randeerd. Nu het zomerreces voorbij 
is, hopen we dan ook dat er vaart 
wordt gemaakt met de door ons 
voorgestelde invulling van de betref-
fende locatie. Het duurt weliswaar 
nog drie jaar voordat deze vrij komt, 
maar die tijd heb je ook hard nodig 
voor de de�nitieve planvorming en 
vergunningen.”

Denktank: ‘Naast zorgdisciplines 
ook sociale huur in Maranatha’

Op zoek naar een baan? Bekijk op www.fase-�er.nl de vacatures van het hotel. Foto: aangeleverd

Bakkum - Het team van hotel Fase 
Fier kijkt terug op een leuke zomer 
met veel toeristen. ,,We consta-
teerden dat onze gasten langere tijd 
in ons hotel verbleven, waardoor ze 
ook beter de omgeving ontdekten.’’ 
In het hotel gingen de vaste clubs 
weer van start, zoals op elke woens-
dagochtend Stichting Welzijn en de 
schrijfclub van Roos (eens per 

maand), de schaakclub op dinsdag-
middag, de klaverjasgroep op 
woensdagavond en de zanggroep 
Music Train op donderdagavond. 

,,Wij genieten ervan om deze clubs 
weer te mogen verwelkomen in 
hotel Fase Fier.’’ Eind september intro-
duceert Fase Fier de nieuwe diner-
kaart. ,,We maken er een mooie à-la-

carte-kaart van met heerlijke 
seizoengerechten uit de herfstpe-
riode. We hopen dat onze gasten in 
de maand september nog heerlijk 
kunnen gaan genieten op het terras.’’

In september gelden wel aangepaste 
openingstijden, dus kijk eerst op 
www.fase-�er.nl alvorens een bezoek 
te brengen.

Lekker nazomeren bij
hotel Fase Fier eten en drinken
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 Agenda Raadsplein 9 september 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

20.15 – 21.15 Overkoepelend kader Jeugd en Regionale visie op ambulante  
 jeugdhulp
20.15 – 21.15 Consultatie ten aanzien van de volgende concept onderzoeks- 
 voorstellen van de Rekenkamercommissie BUCH:
  - organisatie BUCH samenwerking binnen een Gemeenschap-
   pelijke Regeling
 - inventarisatie opvolging aanbevelingen uit onderzoeken  
   Rekenkamercommissie BUCH
 Pauze
21.30 – 22.30 Zienswijze 2e begrotingswijziging BUCH n.a.v. eerste 
 voortgangsrapportage BUCH
21.30 – 22.30 Commissie Algemene Zaken 
 1A 1e herziening beheersverordening Bakkum, Castricum  
  Noord, Oost en West en Bedrijventerreinen
 1B 7e herziening exploitatieplan Limmen-Zandzoom
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 8 juli 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
22.45 – 23:00  Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A 1e herziening beheersverordening Bakkum, Castricum  
  Noord, Oost en West en Bedrijventerreinen (onder 
  voorbehoud van commissiebehandeling)
 B 7e herziening exploitatieplan Limmen-Zandzoom (onder  
  voorbehoud van commissiebehandeling)
 C Defi nitief ontwerp groenbeleidsplan inclusief moties en  
  amendementen (onder voorbehoud van commissie-
  behandeling)
 D Kadernota fusie en samenwerking (onder voorbehoud van  
  commissiebehandeling)
 E Protocol Veilig werken (onder voorbehoud van commissie- 
  behandeling)
 F Toestemming tot wijziging GR GGD ivm opname Veilig  
  Thuis (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond / commissies
 2 september 2021    

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

 Commissies 
19.30 – 21.00  Commissie vervolgbehandeling defi nitief ontwerp 
 groenbeleidsplan inclusief moties en amendementen* 
19.30 – 21.00  Commissie kadernota fusie en samenwerking 
 Pauze
21.15 – 22.00 Commissie Protocol veilig werken politiek ambtsdragers   
 gemeente Castricum 2021 
21.15 – 22.00 Commissie toestemming tot wijziging GR GGD i.v.m. opname   
 Veilig Thuis

 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/bruilo�en 

of bel 0800-1351 

Regels voor bruilo�en 
 

Ga je binnenkort trouwen of ben je uitgenodigd voor een bruilo�? Vanwege het coronavirus gelden  
tot en met 19 september regels voor huwelijksvoltrekkingen en huwelijksfeesten.

13 augustus 2021

Huwelijksvoltrekking Voor een huwelijksfeest of  
-receptie op een evenementen-
locatie gelden de regels voor  
evenementen:

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

 
1,5 meter afstand verplicht. 

 
Vaste zitplaats verplicht.

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

Voor een huwelijksfeest of  
-receptie in bijvoorbeeld een 
restaurant of op het terras gelden 
de regels voor horeca:

Zie je veel mensen, bijvoorbeeld op een bruilo�? Doe vooraf een zel�est.  
Daarmee voorkom je dat je onbewust het coronavirus verspreidt.

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

 
1,5 meter afstand verplicht. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Trouwen bij de burgerlijke stand? 
Dan gelden de regels van het 
gemeentehuis. 

 
Trouwen in bijvoorbeeld de kerk of 
moskee? Dan gelden de regels voor 
het belijden van een geloof of 
levensovertuiging. 

 
Inzet coronatoegangsbewijzen  
niet mogelijk.

Open tot 0.00 uur. 

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

 
1,5 meter afstand verplicht. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Entertainment, zoals een dj, niet 
toegestaan. 

 
Inzet coronatoegangsbewijzen  
niet mogelijk. 
  

Zonder coronatoegangsbewijzen: 

1,5 meter afstand niet verplicht. 

 
Binnen: vaste zitplaats verplicht en 
maximaal 2/3 van de 
bezoekerscapaciteit. 

 
Buiten: vaste zitplaats niet verplicht 
en maximaal 750 bezoekers.

Met coronatoegangsbewijzen: 

Meer informatie: rijksoverheid.nl/evenementen

Meer informatie: rijksoverheid.nl/horeca

 .

 .

 .
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Geef elkaar de ruimte.

 .

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

Wassen Lucht

Voor een huwelijksfeest of  
-receptie in bijvoorbeeld een 
restaurant of op het terras gelden 
de regels voor horeca:

Zie je veel mensen, bijvoorbeeld op een bruilo�? Doe vooraf een zel�est.  
Daarmee voorkom je dat je onbewust het coronavirus verspreidt.

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

 
1,5 meter afstand verplicht. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Trouwen bij de burgerlijke stand? 
Dan gelden de regels van het 
gemeentehuis. 

 
Trouwen in bijvoorbeeld de kerk of 
moskee? Dan gelden de regels voor 
het belijden van een geloof of 
levensovertuiging. 

 
Inzet coronatoegangsbewijzen  
niet mogelijk.

Open tot 0.00 uur. 

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

 
1,5 meter afstand verplicht. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Entertainment, zoals een dj, niet 
toegestaan. 

 
Inzet coronatoegangsbewijzen  
niet mogelijk. 
  

Zonder coronatoegangsbewijzen: 

1,5 meter afstand niet verplicht. 

 
Binnen: vaste zitplaats verplicht en 
maximaal 2/3 van de 
bezoekerscapaciteit. 

 
Buiten: vaste zitplaats niet verplicht 
en maximaal 750 bezoekers.

Met coronatoegangsbewijzen: 

Meer informatie: rijksoverheid.nl/evenementen

Meer informatie: rijksoverheid.nl/horeca

 .

 .

 .

Gemeentenieuws



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 1 september 2021 

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 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

 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Bloemgaarde 17 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
24 augustus 2021 (WABO2101696)
Castricummer Werf 128 a in Castricum, het verplaatsen van een raam, datum 
ontvangst 24 augustus 2021 (WABO2101695)
Kapelweg 10 in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 
23 augustus 2021 (WABO2101685)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen van het glas in lood ramen, datum 
ontvangst 21 augustus 2021 (WABO2101681)
Kerkpad 1 in Castricum, het herstellen en renoveren van het Müller kabinetorgel, 
datum ontvangst 23 augustus 2021 (WABO2101690)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het herinrichting van het terrein, datum ontvangst 
25 augustus 2021 (WABO2101707)
Oosterbuurt 5 (achter) in Castricum, het plaatsen van bijenkasten, datum 
ontvangst 25 augustus 2021 (WABO2101706)
Tine Marcushof 11 in Castricum, het wijzigen van de schuurdeur, datum 
ontvangst 20 augustus 2021 (WABO2101680)
Westerweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 
22 augustus 2021 (WABO2101682)
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

Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, verzenddatum 26 augustus 
2021 (WABO2100933)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum (Schoutenbosch 60a), het plaatsen van 
een (tijdelijke) woonunit, verzenddatum 20 augustus 2021 (WABO2101366)
Meester Bodewesstraat 27 in Castricum (Schoutenbosch 60a), het bouwen van 
een woning, verzenddatum 26 augustus 2021 (WABO2101360)
Oude Parklaan 98, 98a, 98b en 98c in Castricum (nabij Oude Parklaan 243), het 
bouwen van een woonzorglocatie (van rechtswege verleend), verzenddatum 
27 augustus 2021 (WABO2002543)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Beverwijkerstraatweg 205a in Castricum, het bouwen van een accommodatie op 
Camping Geversduin, verzenddatum 18 augustus 2021 (WABO2101033)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant 

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende evenementenvergunning doorlopend kermisattracties Limmen op 
vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 op het parkeerterrein 
bij VV Limmen aan de Achterweg in Limmen, verzenddatum 25 augustus 2021 
(APV2100505)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

In de Castricummer van 25 augustus is een kleine fout geslopen. Het gaat om de 
’Bekendmaking ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan 
‘Laamens Akersloot’. In een subkopje van deze publicatie zijn per abuis drie woningen 
aan de Geversweg in Castricum genoemd. Hier had moeten staan nieuwe woningen 
aan de Geesterweg in Akersloot. 

Rectificatie

U bent van harte welkom de vergaderingen 
van de raad bij te wonen. Op 2 september 
vergadert de raad virtueel. Meer informatie 
over het bijwonen van een virtuele verga-
dering kunt u vinden op www.castricum.nl/
virtueelvergaderen. Op 9 september verga-
dert de raad in het gemeentehuis. Vanwege 
de Corona-maatregelen is er zeer beperkt 
ruimte voor publiek. Indien u de vergade-
ring vanaf de publieke tribune wilt volgen 
vragen we u om u aan te melden via de 
griffie. De vergaderstukken kunt u bekijken 
op castricum.raadsinformatie.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 

te stellen of opmerkingen te maken.

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het Raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u 
tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, meld u dan aan via de griffie. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 13 september 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderin-
gen van de raad kunt u bij de griffie terecht. 
Dat kan per mail via raadsgriffie@castri-
cum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 
088 909 7094 of 088 909 7390.

Agenda’s vergaderingen gemeenteraad 
Castricum

00 inderegio.nl • 1 september 2021NIEUWS

Castricum - Sinds jaar en dag was 
o.a. de Rabobank het kantoor in 
Castricum waar men een 
deskundig hypotheekadvies 
kreeg. De laatste jaren hadden 
de hypotheekadviseurs van 
Rabobank een goede samenwer-
king met de makelaars van Teer 
in Castricum. 

Teer en Rabobank zorgden er op 
die manier voor dat de consument 
alle zaken rondom het verkopen en 
aankopen van een huis, inclusief 
een hypotheek, onder één dak kon 
regelen. Sinds afgelopen jaar heeft 
Teer haar eigen hypotheekadvi-
seurs. Op dit moment zijn twee 

hypotheekadviseurs in dienst van 
Teer Hypotheken; Mirjan Klaver en 
Bert Llama. Allebei hebben zij een 
Rabobank-achtergrond.

Teer Hypotheken heeft aanstel-
lingen bij meer dan veertig (!) geld-
verstrekkers. Dat betekent in de 
praktijk dat Teer Hypotheken in 
staat is om voor iedere hypotheek-
vraag een passende oplossing te 
vinden. Ook hypotheken van de 
diverse andere grote banken waar-
onder ING en ABN-AMRO kunnen 
zij faciliteren. 

Ondanks dat deze grote banken 
fysiek vaak niet meer aanwezig zijn 

in de dorpen in onze regio, kunt u 
dus nog steeds in Castricum of op 
een van de andere vijf Teer-vesti-
gingen terecht met vragen over 
bestaande én nieuwe hypotheken!

Bert Llama: ,,Ook als het gaat om 
pensioen- en verzekeringsadvies 
helpen wij de consumenten graag.”

Benieuwd wat Teer Hypotheken 
voor jou kan betekenen? Maak dan 
een afspraak. Persoonlijk op 
kantoor, waar rekening wordt 
gehouden met de coronamaatre-
gelen, telefonisch of via online 
webcamadvies. Het eerste gesprek 
is altijd gratis.

Hypotheekadvies bij Teer

De hypotheekadviseurs Mirjan Klaver en Bert Llama. Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

Han Heevel vertelt wat er ten grond-
slag ligt aan zijn Muziektuinen 
Festival: ,,In 2019 zijn we begonnen 
met het organiseren van tweemaan-
delijkse tuinkamerconcerten in onze 
woning aan de Stetweg. Vanwege 
corona waren we genoodzaakt om 
daarmee te stoppen. Toen de maatre-
gelen wat werden versoepeld heb ik 
nagedacht over een andere vorm van 
optreden en kwam op het idee om 
dat te doen in de buitenlucht in 
verschillende tuinen met meerdere 
muzikanten. Een aantal van hen 
behoort tot onze kennissenkring en 
na bekendmaking op de website 
kwamen er nog een paar bij. Voor de 
opzet ben ik ook gestimuleerd door 
het Juttersfestival in Wijk aan Zee en 
‘Gluren bij de buren’ in Haarlem.” De 
Bakkummer doet de organisatie met 
zijn vrouw Luke. Zij worden onder-
steund door Annemarie Dijkman, 
Hans Krijnen, Hugo Koeman en 
Tamara Roos, cultuurcoach en 
projectleider kunst en cultuur van de 
gemeente Castricum.

Klapstoel
Inmiddels is er voldaan aan de 

nodige voorschriften betre�ende 
corona en geluid voor het verkrijgen 
van een vergunning. Over de optre-
dens licht Han toe: ,,In totaal doen er 
tien tuinen mee, die in grootte van 
elkaar verschillen. Daarvan is het 
aantal toe te laten bezoekers per tuin 
weer afhankelijk. Ook waren we 
genoodzaakt om vier tijdsblokken 
aan te houden, waarvan het eerste 
start om 13.00 uur en het laatste 
eindigt om 16.45 uur. De optredens 
bieden voor elk wat wils en variëren 
van Nederlandstalig tot Ierse folks-
ongs en van klassiek tot rock. In geval 
van slecht weer wordt het festival 
uitgesteld tot 12 september.”

Voor het programma, info over de 
muzikanten en het reserveren werd 
een website gemaakt. Luke: ,,Omdat 
sommige optredens al aardig vol zijn 
gelopen, bevelen wij sterk aan om 
tijdig te reserveren. Op de bonnefooi 
komen wordt niet geweigerd, maar 
de kans bestaat dan dus dat men niet 
meer wordt toegelaten. Iedereen die 
verzekerd wil zijn van een zitplaats 
wordt aangeraden een klapstoel mee 
te nemen.” Voor nadere informatie 
wordt naar www.muziektuinen.nl 
verwezen.

Gevarieerd Muziektuinen Festival
Castricum - Als de weergoden willen meewerken vinden aanstaande 
zondag in tien Bakkumse en Castricumse tuinen muziekoptredens plaats 
die gratis toegankelijk zijn. De organisatie is in handen van Han Heevel 
en zijn echtgenote Luke. Voor elke locatie geldt een maximaal aantal 
bezoekers, dus aanmelding vooraf wordt aanbevolen.

Han en Luke Heevel in hun knusse tuin waar Fatima Haring en Stef en co zijn te 
beluisteren. Foto: Hans Boot

Reuzenzaaddozen van de papaver, 
LandArtgroep Fenix. Foto: Anja Jonker

Castricum - In september, oktober en 
november zijn er steeds aan het begin 
van de maand nieuwe kunstactivi-
teiten onder de titel ‘De Oase der 
Muzen’ in de Tuin van Kapitein 
Rommel. In samenwerking met Land-
Artgroep De Fenix start van 6 tot en 
met 10 september deze Oase der 
Muzen met kunstwerken, activiteiten 
en gedichten. In december sluit de 
Tuin de activiteiten af met een Licht-
jespad. De toegang is gratis.
Het thema van de maand september is 
LandArt. Dit vult de LandArtgroep De 
Fenix in met Marije Samuels, Anja 
Jonker en Nicole Spit en gedichten van 
Susanne van Reenen. In deze week 
betrekken de kunstenaars de bezoe-
kers bij de kunst door zaadbommen te 
maken van natuurlijke producten, 
wellnessactiviteiten en bijzondere 
rondleidingen. Ook kunnen de bezoe-
kers genieten van gedichten en 
muziek tijdens rondleidingen door 
dichteres Susanne van Reenen. Meer 

informatie over deze activiteiten en 
inschrijvingen is op www.tuinvankapi-
teinrommel.nl te vinden.
De Tuin van Kapitein Rommel, gelegen 
tegenover het NS-station van 
Castricum, is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.30 
uur. Er is gelegenheid voor een kop 
ko�e of (kruiden)thee.

Oase der Muzen in de
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Op zondag 5 september 
speelt het kwintet van muziekvereni-
ging Emergo tijdens het gratis 
Muziektuinen Festival in de tuin aan 
de Bachstraat 8 in Castricum. Er 
wordt tussen 13.00 en 17.00 uur 
gespeeld in blokken van veertig 
minuten. Vanwege de coronamaatre-
gelen is vooraf reserveren via Muziek-
tuinen.nl noodzakelijk. Het 
programma van het kwintet varieert 
van licht klassiek tot vrolijk 

hedendaags.
De vijf leden van het kwintet kennen 
elkaar al meer dan veertig jaar en dat 
is goed te horen in het samenspel 
van deze formatie, dat naadloos op 
elkaar aansluit. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat speciaal voor dit 
kwintet arrangementen worden 
geschreven, variërend van licht klas-
siek tot hedendaags repertoire. 
Inmiddels is de muzikale veelzijdig-
heid van het kwintet een begrip 

geworden. Met groot gemak verzorgt 
het ensemble een programma met 
klassieke werken in de Sint Bavo-kerk 
in Haarlem of in Kasteel Heeswijk, om 
even later weer aansprekende 
hedendaagse nummer uit te voeren 
tijdens een feestelijke receptie. Het 
koperkwintet bestaat uit Johan en 
René Breetveld (beiden cornet, bugel, 
picolo trompet, en trompet), Edgar 
Nijman (hoorn), René Bos (eupho-
nium) en Astrid Breetveld (bas).

Emergo speelt tijdens 
Muziektuinen Festival

Het kwintet van Emergo. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.30 uur
vrijdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur 

woensdag 19.30 uur
De Veroordeling

vrijdag 20.15 uur
zaterdag 20.00 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur
The Father

zaterdag 19.30 uur 
maandag 19.30 uur
woensdag 20.00 uur

Druk
zondag 15.30 uur 
Envole-Moi

donderdag 20.00 uur 

zondag 20.00 uur
The Hidden Life of Trees

zondag & dinsdag 19.30 uur
Luizenmoeder - de Film

zondag 12.30 uur
Paw Patrol - de film

zondag 13.00 uur
De nog grotere Slijmfilm

Programma 2 september t/m 8 september

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

Televisiejournalist Bas Haan creëert 
zijn eigen monster wanneer hij in zijn 
onderzoek naar de Deventer moord-
zaak steeds meer in het kamp wordt 
gezogen van degenen die ‘de klus-
jesman’ van moord beschuldigen. Een 
mediahetze is het gevolg waardoor 
het leven van ‘de klusjesman’ en zijn 
vrouw verandert in een ware nacht-

merrie. Bas besluit de complotten te 
bestrijden met de feiten, maar tot zijn 
frustratie blijkt de beeldvorming 
sterker dan de werkelijkheid. 
Hij gaat tot het uiterste om de waar-
heid boven tafel te krijgen: is er 
iemand ten onrechte veroordeeld 
door de rechter of is er juist sprake 
van een onschuldig slachto�er?

De Veroordeling

Er bestaat een theorie dat een 
bescheiden hoeveelheid alcohol in 
ons bloed geestverruimend werkt, 
onze problemen vermindert en de 
creativiteit verhoogt. Gesteund door 
deze theorie beginnen Martin en zijn 
drie middelbareschoolcollega’s aan 
een experiment waarbij ze de hele 
dag een constant en weloverwogen 
alcoholpromillage in hun systeem 

Druk handhaven. De eerste resultaten zijn 
zeer positief, de uitgebluste leraren 
komen weer tot leven en zelfs de 
resultaten van hun klassen 
verbeteren. 
Terwijl de glazen in een rap tempo 
achterover worden geslagen, is het 
voor sommigen steeds moeilijker om 
controle over de situatie te 
behouden en blijkt het experiment 
grotere gevolgen met zich mee te 
brengen dan verwacht.





Sinds 1931 dé fietsspeciaalzaak in Castricum. 
Tel: 0251-652 658  Mail: info@zijlstratweewielers.nl 

90 jaar vakmanschap en plezier in fietsen
Zijlstra tweewielers bestaat 

1 september 90 jaar!
In drie generaties zijn we enorm

gegroeid:
Begin jaren 30 hadden we een kleine

winkel voor reparaties,
in de jaren 60 waren we officieel

Solexdealer en tegenwoordig
specialist in e-bikes. Wie had dat 90

jaar geleden gedacht?

We zijn al drie generaties lang een
begrip in de regio en dat vieren

we. 90 jaar fietsen slaan we zeker
niet over en wie jarig is trakteert!

Iedere klant die in september
2021 bij ons langskomt voor een
nieuwe fiets of reparatie ontvangt

een cadeautje! 

Door Hans Boot

Vele fans van De Skulpers en andere 
nieuwsgierigen waren vrijdagmiddag 
afgekomen op de onthulling van het 
schelpenvissersbeeld ter ere van het 
beroep dat honderden jaren werd 
uitgeoefend langs de Noordzeekust. 
Deze bijeenkomst was voor het zang-
koor tevens de gelegenheid om na de 
coronacrisis weer eens op te treden 
en dat deden ze als vanouds met 
passie.
Voorzitter Pieter Tolk van De Skulpers 
opende het o�ciële gedeelte van 
deze middag en dankte in de eerste 
plaats de gemeente voor het 
verlenen van de benodigde vergun-
ning en een subsidie. Daarna werd 
Anja Jonker in het zonnetje gezet 
voor het ontwerp van het zeer 
geslaagde beeld en vroeg de voor-
zitter ook applaus voor zijn mede-
koorleden Cleem Kos en Nic Jonker, 
Rino Zonneveld van Oud-Castricum 
en gieter Oscar Paanen met echtge-
note Yvonne Pieters voor hun aandeel 
in het project.
Tolk maakte ook bekend dat het 
beeld is voorzien van een naam-
plaatje op de sokkel. Gekozen was 
voor de naam ‘Toon’, die volgens de 
voorzitter niets te maken heeft met 
de voornaam van onze burgemeester 
maar gelinkt is aan Toon Lute, een van 
de laatste schelpenvissers uit 
Bakkum. Daaraan werd toegevoegd: 
,,De toon maakt de muziek, als verwij-
zing naar ons koor. Over enige tijd zal 

het beeld, net als overige kunst-
werken in Castricum, nog worden 
voorzien van een QR-codebord met 
nadere toelichting over het beeld.”

Warm applaus
Vervolgens was het de beurt aan De 
Skulpers om onder leiding van diri-
gent Marcel Klaver hun kelen na 
lange tijd weer eens te schrapen. 
Dankzij een lange ervaring lukte het 
uiteraard om een aantal luisterrijke 
liederen uit het bekende repertoire 
ten gehore te brengen.
Daarna kreeg de burgemeester het 
woord. Voordat hij op ingenieuze 
wijze het doek mocht verwijderen om 
het beeld te onthullen, zei hij: ,,Mooi 
om hier met elkaar aanwezig te zijn. 
Oude tijden keren terug en ook 
vandaag wordt de schelpentraditie 
op het ‘pleintje van Borst’ nieuw leven 
ingeblazen. Eerder gebeurde dat door 
het plein om te dopen tot Schulpers-
plein en nu door de plaatsing van een 
beeld. Ook de Schelpendag van een 
paar weken geleden heeft hiertoe 
bijgedragen. Een groot compliment 
aan de Skulpers en geef ze een warm 
applaus voor dit initiatief.”
Na de onthulling werd het beeld 
volop bewonderd. Anja Jonker: ,,Ik 
kreeg hele leuke reacties te horen. Zo 
van: ‘Eindelijk eens geen standbeeld 
van een beroemdheid, maar voor de 
gewone man’. Het is een lange weg 
geweest, maar met vereende 
krachten hebben we dit prachtige 
resultaat bereikt.”

Castricum - De grote wens van Shanty- en Folksongkoor De Skulpers is in vervulling gegaan. Vanaf nu siert het 
Schulpersplein een beeld dat het oude ambacht van schelpenvisser aan het Castricumse strand doet herleven. 
Burgemeester Mans mocht het fraaie kunstwerk van Anja Jonker onthullen.

Schelpenvisser ‘Toon’ heeft plek in Bakkum

Van links naar rechts kunstenares en schepper van het beeld Anja Jonker, Yvonne Pieters, Oscar Paanen (gieter van het beeld) en 
burgemeester Toon Mans. Foto: Nico Lute
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Castricum - Omdat veel mensen 
het nog steeds als een grote stap 
ervaren om hulp te vragen bij de 
gemeente trokken de consulenten 
van het Sociaal Team afgelopen 
woensdag op de �ets door 
Castricum. Op deze ludieke wijze 

probeerde men onder de aandacht 
te brengen wat het team inwoners 
te bieden heeft op het gebied van 
advies, extra hulp of ondersteuning. 
Ook bij vragen over zorg en onder-
steuning, werk en inkomen, opvoe-
ding, mantelzorg of vrijwilligershulp 

kan het team adviseren. 
Bij winkelcentrum Geesterduin en 
op het Bakkerspleintje werden 
folders verspreid en werden inwo-
ners geïnformeerd over de moge-
lijkheden die de gemeente kan 
bieden.

Sociaal Team gemeente
komt naar de inwoners toe

De Sociaal Team-karavaan op weg naar winkelcentrum Geesterduin. Foto Henk de Reus

Garagebedrijf J. van Riet staat al 
meer dan een halve eeuw bekend als 
een alom gewaardeerd bedrijf dat 
garant staat voor kwaliteit, betrouw-
baarheid en service. ,,Die drie kern-
waarden zijn precies waar de bij 
BOVAG aangesloten bedrijven voor 
staan. Zekerheid en vertrouwen zijn 
voor klanten van groot belang. Gara-
gebedrijf J. van Riet biedt dat bij 
uitstek en is daarom al vijftig jaar 
aangesloten bij BOVAG.’’

Lid sinds 1969
BOVAG bestaat zelf sinds 6 mei 1930. 
Veertig garagehouders spraken in 
het Utrechtse café-restaurant Noord-

Brabant over hun gezamenlijke 
belangen en besloten zich te 
verenigen. Die avond werd de Bond 
van Automobielhandelaren en Gara-
gehouders geboren. In de loop der 
jaren sloten ook veel andere 
bedrijven zich aan, zoals tweewieler-
specialisten, rijscholen, caravanbe-
drijven, wasstraten en tankstations. 
De welbekende BOVAG-garantie 
voor gebruikte auto’s werd in 1965 
ingevoerd en vijf jaar later volgde 
een soortgelijke garantieregeling 
voor onderhoud en reparaties. 
Inmiddels geldt de BOVAG-garantie 
voor vrijwel alle producten en dien-
sten die BOVAG-leden aanbieden.

J. van Riet vijftig jaar lid van BOVAG
Castricum - Garagebedrijf J. van Riet viert dit jaar, iets verlaat door 
corona, een wel heel bijzonder jubileum: het garagebedrijf is maar liefst 
vijftig jaar aangesloten bij BOVAG. Uit handen van rayonmanager 
Maerten Boenders ontving Jan van Riet, eigenaar van het gelijknamige 
garagebedrijf, een speciale oorkonde.

Jan van Riet met de oorkonde van branchevereniging BOVAG. Foto: aangeleverd

Castricum - Dankbaar zijn de vrijwil-
ligers van diaconie De Goede Herder 
voor de komst van velen om een 
bijdrage te leveren aan de inzame-
ling voor de Voedselbank. Hierdoor 
konden op 30 juli acht volle kratten 
naar de Voedselbank worden 
gebracht, alsmede een volle bood-
schappentas met Douwe Egberts-
punten. Ook bleek er een mooi 
bedrag aan �nanciële giften in de 
donatiebus te zitten. Hartverwar-
mend is het dat zovelen de nood van 
anderen aanvoelen en gehoor geven 
aan de oproep om wat verlichting te 
brengen. Elk beetje helpt.

Dit alles gebeurde midden in de 
vakantieperiode, waardoor er eigen-
lijk rekening mee was gehouden dat 
het minder druk zou worden. Het 
tegendeel bleek waar. Fijn was het 

voor de vrijwilligers om u te mogen 
begroeten en uw gaven in ontvangst 
te mogen nemen. Er zijn echter 
helaas nog steeds veel gezinnen die 
noodgedwongen een beroep op de 
Voedselbank moeten doen en de vrij-
willigers blijven zich er dan ook voor 
inzetten om die nood wat te 
verlichten. Op vrijdag 3 september is 
het tussen 10.00 en 12.00 uur weer 
mogelijk goeden in te leveren bij de 
ingang van de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat. 
Graag worden de houdbare levens-
middelen (denk s.v.p. aan de THT-
datum), groenten en fruit in blik of 
glas, persoonlijke verzorgingsarti-
kelen, was- en poetsmiddelen en 
uiteraard de bekende DE-punten van 
u in ontvangst genomen. Mag er ook 
weer op u worden gerekend? Dank u 
wel!

Inzameling voedselbank

Limmen - Na een virtuele achtste 
editie zal de kermisrun dit jaar weer 
zo spectaculair als vanouds zijn. De 
negende editie wordt dan ook de 
enige echte Limmer Prut Run! Deze 
editie zal bestaan uit het succesre-
cept van voorgaande jaren, hoewel 
dit jaar meerdere natuurlijke 
elementen aan de route zijn toege-
voegd om bedrijven in deze moei-
lijke tijden niet onnodig te belasten. 

Heel veel meer wil de organisatie 
nog niet verklappen over de hinder-
nissen, kom het vooral zelf ervaren!

Er is mogelijkheid tot een maximum-
aantal van vier rondes van ongeveer 
twee kilometer lang en er is plek voor 
maximaal vierhonderd deelnemers. 
Omdat men de deelnemers dit jaar 
niet van een hapje en drankje mogen 
voorzien, zullen de kaarten verkocht 

worden voor een gereduceerd tarief. 
Voor de 12- tot 17-jarigen is de prijs 
verlaagd naar 10 euro en voor 18 jaar 
en ouder bedragen de kosten 15 
euro per persoon. 
Deze Kermisrun is wederom mede 
mogelijk gemaakt door alle sponsors 
en vrijwilligers uit Limmen en omge-
ving. Bestel je kaarten via www.
kermisrun.nl en trotseer de Limmer 
Prut Run!

Kermisrun Limmen gaat door
Een eerdere editie van de Kermisrun Limmen. Foto: aangeleverd



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

3 40 29 66 68 44 55 1 49 73 6 51

19 83 39 7 60 62 43 61 86 48 56 26 82

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. jonge klare; 7. oud en versleten; 12. bezit van
een boer; 13. rivier in Gelderland; 14. mannetjesschaap; 15.
rivier in Italië; 17. zuivelproduct; 19. zwarte lekkernij; 21. lid-
woord;  22. Ierse vrijheidsbeweging; 24. medisch specialist; 27.
deel van een huis; 28. afstammeling; 30. keukenmeester; 31.
Internationaal Olympisch Comité (afk.); 32. inwendig orgaan;
33. heidemeertje; 35. grote zware hamer; 37. drankenbuffet; 38.
ex-president van Amerika; 41. grappenmaker; 42. uurwerk; 44.
hoofd van een moskee: 46. beker op voetstuk; 47. werelddeel;
48. waarde bepaling; 49. plaats in Noord-Holland; 50. videofilm-
pje; 52. dikke wortel; 54. frisdrank; 56. nachtroofvogel; 58. strijk-
mes voor zalf; 61. eikenschors;  62. plaats in Friesland; 64.
bloeiwijze; 65. spoorstaaf; 67. natuurgebied; 68. plaats aan het
IJsselmeer; 70. groot ongeluk; 72. plaats in Limburg; 73. lang en
mager persoon; 76. in de grond levend zoogdier; 77. grand prix
(afk.); 78. Indonesisch eiland; 79. slaginstrument; 81. familielid;
82. doorgang in een gebergte; 83. vrije keus (claim); 84. deel
van etmaal; 86. niet dronken; 87. buurland van Polen.

Verticaal  1. grootste planeet; 2. naamloze vennootschap (afk.);
3. rivier in Utrecht; 4. overzetboot; 5. aanzienlijk vermogen; 6.
Europese hoofdstad; 7. zonder ophouden; 8. etensbak voor var-
kens; 9. vierhandig dier; 10. maanstand (afk.); 11. kleine race-
wagen; 16. Zweedse munt; 18. glansverf; 20. regionaal oplei-
dingscentrum (afk.); 21. mannetjes bij; 23. Spaanse landvoogd;
25. christelijke omroep (afk.); 26. hijswerktuig; 27. tuingereed-
schap; 29. aanhoudend gelach; 32. stotteraar; 34. Nederlandse
aardolie maatschappij (afk.); 36. zangvogeltje; 37. gong; 39.
Franse wijnstreek; 40. land of staat; 42. afkomstig uit Wenen;
43. verdieping; 45. omhulsel voor papieren; 46. flauw keelge-
luid; 51. Nederlandse rivier; 53. familielid; 54. koude neerslag;
55. metalen wasbak; 56. verbond (pact); 57. plezier; 59. open-
baar vervoermiddel; 60. streek in Noord-Europa; 62. de oudste
(nestor); 63. vulkaanopening; 66. afzonderlijke berg uit de
Alpen; 67. dierenverblijf; 69. voertuig; 71. anekdote (bak); 73.
deel van een boom; 74. vlees aan stokje geregen; 75. kledings-
tuk; 78. uitroep van afkeer; 80. pulverig (los); 82. personal com-
puter (afk.); 85. dwarsmast.

Bakkum - Altijd al wat meer willen doen met de fotocamera? In 
de basiscursus fotogra�e leer je hoe je de sluitertijd gebruikt, hoe 
je het diafragma instelt en wat termen als ISO en witbalans bete-
kenen. Je ontdekt van alles over compositie en perspectief en je 
krijgt uitleg over de verschillende objectieven (lenzen) die je kunt 
gebruiken. De les begint met theorie, daarna wordt het geleerde 
in de praktijk gebracht. Plaats van handeling is restaurant De Oude 
Keuken. Bij goed weer volgt na de lunch een fotowandeling over 
het terrein van Dijk en Duin. Bij regen gaan de cursisten binnen in 
het gebouw aan de slag met fotogra�eopdrachten. De eerstvol-
gende cursus vindt plaats op zaterdag 25 september om 10.00 uur. 
De kosten voor deelname bedragen 60 euro (inclusief thee/ko�e met koek en lunch). Deze week maken de in-
zenders van de juiste oplossing van onze puzzel kans op gratis deelname aan deze basiscursus fotogra�e! Ga naar 
www.fotocursusnederland.nl om zelf direct in te schrijven of voor nadere informatie.

Puzzel mee en win een een basiscursus fotografie, beschikbaar gesteld door fotocursusnederland.nl! Mail de oplossing voor maandag 6 september naar: 
puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

Fotocursus Nederland verzorgt op regelmatige basis fotogra�ecursussen, 
workshops, wandelingen en een fotogra�ereis naar Cuba. Foto: aangeleverd

Haal meer 
uit je 

fotocamera!
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LEZERSPOST

Vorige week was ik bij de Mila-avond bij AV DEM. Ik was 
aan het genieten van de pupillen. Hoe zij met hun 
kleine benen en ieder met hun eigen kenmerkende 
loopstijl hun race vol overgave aan het lopen waren. 
Hoe ze met hun koppies over de �nish kwamen. Wat ik 
vooral mooi vind om te zien is hun enthousiasme en 
plezier. Toen ik later zag hoe twee jonge pupillen, die 
1e en 2e werden, hun spikes uitdeden, schrok ik. Zij 
liepen op de Nike Max Super�y racing spikes, de welbe-
kende ‘wonderslo�en’ (printspikes) van Nike, die 
verschillende atleten droegen tijdens de Olympische 
Spelen. Onder meer Elaine Thompson droeg ze tijdens 
haar 100 en 200 meter gouden race.
Ik begrijp dat de hedendaagse techniek in deze tijd niet 
meer weg te denken is en in de toekomst steeds meer 
zijn intrede zal doen. Het begon met de carbonplaat in 
hardloopschoenen met Eliud Kipchoge: ‘No Human is 
limited’. Ik heb genoten van de marathon onder de 
2-uur-grens. Dat de technologie nu ook zijn intrede 
doet op de kortste afstand en het sprintnummer, is een 
logisch gevolg van de voorzettende hedendaagse 
ontwikkeling in deze technologie. Omdat dat dit nu 
eenmaal iets is wat de in de sport gebeurt: ‘Faster, 
Better, lighter’. Altijd streven naar perfectie en ontwik-
keling, het beste eruit willen hallen in alles.

Als je op het niveau van de Olympische Spelen 
meedoet, begrijp ik dat. Maar gisteren deed mijn atle-
tiekhart zeer. Pupillen die lopen op de wonderspikes 
van Nike. Pupillen...!
Op die leeftijd moet dat er helemaal niet toe doen. Laat 
ze lekker genieten, trainen en plezier hebben. Laat ze 
lekker rennen. De jeugd, deze pupillen zijn de 
toekomst...! Waarom nu al verpesten met 
‘wonderslo�en’?
Kinderen moeten het idee hebben dat, welke spikes je 
ook hebt, dit er niet toe doet. Wat ertoe doet, is hun 
passie en plezier.

Laten we dit alsjeblieft niet nu al kapot maken door ze 
op te gaan voeden met het idee dat ze de beste spullen 
moeten hebben om goed te kunnen lopen. Beste 
ouders, als uw kinderen goed genoeg zijn, talent 
hebben, dan winnen ze hun series ook wel zonder deze 
‘superspikes’. Laat ze vooral puur blijven, gewoon 
plezier hebben in het rennen, sprinten en hardlopen. 
En dat zo lang mogelijk koesteren. Mochten ze ooit 
NK’s gaan lopen, dan kunnen ze altijd nog op ‘wonder-
slo�en’ lopen.

Brenda Calis, Castricum

Puurheid en passie voor sport koesteren

Castricum - Je herkent dit vast wel: 
je zit lekker op de bank met een �jn 
boek of je bent lekker aan het 
net�ixen met een lekkere kop 
(kruiden)thee en je zegt: ,,Ach schat, 
ik heb koude voeten, wil je de 
verwarming wat hoger zetten?’’ 

Dat is een gewoonte. Wat je ook kunt 
doen is je voeten op de bank trekken, 
een lekkere �eece of plaid omslaan 
en weer in je boek duiken. 

In beide gevallen heb je na een tijdje 
warme voeten maar het verschil is 
best groot: lagere stookkosten (goed 
voor je portemonnee) minder CO2 in 
de lucht, minder warmte in de atmo-
sfeer (goed voor minder opwarming 
van de aarde) en een goed gevoel 
tussen je oren. 
Je hebt een (kleine) bijdrage gele-
verd aan een beter milieu. En als dat 
nou je gewoonte wordt heb je veel 
bereikt. Vooral als je niet de enige 
bent die dat doet!

Tip van energiecoach
Theo Brugman

Theo Brugman is energiecoach bij 
energiecoöperatie CALorie. 
Foto: aangeleverd

PUZZEL
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Door Henk de Reus

André kwam 62 jaar geleden als eerste 
van de tweeling in het ziekenhuis ter 
wereld. Toen  de artsen al weg waren 
kreeg z’n moeder opnieuw weeën. 
Het was duidelijk dat er nog een kind 
moest komen. Hals over kop werd de 
arts gebeld. André’s moeder was diep 
gelovig. In gebed sprak ze de hoop uit 
dat, als het tweede kind ook gezond 
ter wereld zou komen, hij later missio-
naris zou worden. 
André: ,,Toen de arts arriveerde was er 
al enige tijd verstreken en de situatie 
was inmiddels nijpend geworden. De 
geboorte van Wim werd een struggle 
for life. Hij kwam in de gang van het 
ziekenhuis ter wereld en zag van top 
tot teen blauw omdat hij met ernstige 
ademhalingsproblemen kampte. De 
extreme omstandigheden waaronder 
hij ter wereld kwam zorgden voor een 
heftige onrust in hem. Deze is bepa-
lend geworden voor zijn verdere leven 
waarin hij extreme uitdagingen 
aangaat en hierbij geen risico’s 
schuwt.” 

Karakterverschillen
In hun kinderjaren kan de tweeling 
het goed met elkaar vinden. André 
ziet ook wel karakterverschillen tussen 
beiden. ,,Wim is altijd onrustig en op 
zoek naar uitdagingen. Hij heeft een 
enorme drive, experimenteert graag, 
is ondernemend, avontuurlijk en 
volhardend. Ik ben rustiger, volg-
zamer, introverter en bedachtzamer.
We hadden vroeger veel interesses 
gemeen en over één ding waren wij 

het volledig eens: We zagen het als 
een missie om de wereld te verbe-
teren. Alleen wisten we toen niet hoe 
we dit moesten doen.”  

Eigen weg
In zijn kinderjaren is Wim buitenge-
woon geïnteresseerd in de kou. Ook 
leest hij boeken over exotische gods-
diensten, yoga en meditatie. Op zijn 
zeventiende vertrekt hij naar India, op 
zoek naar spirituele verdieping. In het 
koude water van de Ganges ontdekt 
Wim een innerlijke rust en een 
enorme kracht. Deze ervaring grijpt 
hem aan. Sindsdien houdt hij van 
ijskoud water.
Later keert Wim naar Nederland terug. 
Hier ontwikkelt hij een speciale adem-
halingstechniek. Later gaat hij nog 
eens terug naar India. Deze keer is hij 
op zoek naar de kracht van de natuur. 
Onder extreme omstandigheden 
traint hij zijn lichaam en geest. 

Wim Hof methode
André vertelt dat de Wim Hof 
methode (ook wel WHM genoemd) 
pas vele jaren later is ontstaan en dat 
het de vrucht is van experimenteren. 
,,Wim merkte dat de koudetraining, de 
ademhalingstechniek en yoga voor 
hem werkte en hem kracht gaven. Het 
kalmeerde hem. en er ontstond een 
diepe overtuiging in hem. Hij begon 
met winterzwemmen. Hierna verlegde 
hij zijn grenzen en brak hij vele 
records. Hij zat twee uur in een ijsbad, 
beklom in korte broek besneeuwde 
bergtoppen, liep op blote voeten een 
marathon in Lapland bij min dertig 

graden en zwom honderden meters 
onder ijs. Het leverde hem de Geuzen-
naam ‘The Iceman’ op. Eerst ontdekten 
lokale media hem en later de lande-
lijke. Ze daagden hem uit om steeds 
extremere dingen te doen.”

Uitdragen
Wim geniet van alle aandacht en gaat 
de uitdaging aan met de t.v. Zijn 
records halen de televisie in vele 
landen.
Maar Wim gaat verder. Hij wil zijn 
kennis en ervaringen met anderen 
delen. In 2010 richt Wim’s oudste zoon 
Enahm het bedrijf ‘Inner�re’ op. Er 
worden workshops georganiseerd en 
de WHM krijgt steeds meer 
bekendheid. 
André: ,,2012 was een keerpunt voor 
Wim. Onderzoekers in het Radboud-
ziekenhuis stelden vast dat de WHM 
de mogelijkheid biedt om het auto-
nome zenuwstelsel te beïnvloeden. 
De methode blijkt een positief e�ect 
te hebben op de gezondheid.” 
Hierna gaat het snel. Wim verschijnt 
regelmatig op televisie in binnen- en 
buitenland. Zijn charisma en overtui-
ging inspireren mensen. Tientallen 
miljoenen mensen beoefenen inmid-
dels de WHM. Hollywood valt voor 

hem en een �lm over zijn leven is in 
de maak. 

Koudetraining
In 2014 startte André hier een ‘plons-
groep’. Wekelijks brengen de deelne-
mers de WHM bij het Uitgeestermeer 
in de praktijk. Als het �ink gevroren 
schuwen zij het niet om drie minuten 
in een ijswak te gaan zitten. Eens in de 
zoveel tijd gaat André ’s winters met 
een aantal groepsleden naar Polen. In 
de buurt van het trainingscentrum 
van broer Wim beklimmen zij in korte 
broek de Snieska. Dit is een met 
sneeuw bedekte berg van 1602 meter 
hoog. Op de top kan het wel tien 
graden vriezen. 

André: ,,De WHM is een eenvoudige 
en e�ectieve methode om je eigen 
grenzen te ontdekken en te merken 
welk e�ect dit heeft. Het is in korte tijd 
te leren. Ik ben ervan overtuigd dat 
het goed is om je lichaam uit te dagen 
en verbinding te zoeken met de 
natuur waarvan we vervreemd zijn. 
Vroeger hadden we halfsteens huizen 
en ramen met enkel glas. Als het 
streng gevroren had stonden de 
bloemen ’s morgens op de ruiten en 
was je deken aan de bovenzijde wit 
van de bevroren uitademingslucht. 
We waren er tegen bestand. Tegen-
woordig wonen we in geïsoleerde 
huizen met driedubbelglas en we 
zetten de c.v. ’s winters in de slaap-
kamer aan. We ‘wapenen’ ons als het 
ware tegen de kou. Door ons steeds 
meer in een comfortbubbel te 
begeven verzwakken we ons 
immuunsysteem en vervreemden we 
van de natuur. Ik merk steeds opnieuw 
aan de deelnemers van de methode 

welke positief e�ect dit fysiek en 
mentaal op ze heeft.”

Trots
De erkenning van Wim maakt André 
trots. ,,In onze kinderjaren wilden we 
beiden later de wereld verbeteren. 
Wim doet dit nu op deze manier. Hij is 
niet de missionaris geworden die onze 
moeder destijds voor ogen had. Wim 

’s missie is het laten zien dat je je via 
zijn methode gezonder, krachtiger en 
comfortabeler voelt. Als zodanig 
draagt hij bij aan het welzijn van 
mensen.” Door de erkenning van de 
WHM is er bij André een behoefte 
bevredigd. ,,Ik ben ervan overtuigd 
dat de WHM zich steeds verder zal 
verspreiden en weet zeker dat de 
zendingsdrang van Wim maakt dat hij 
zich hiervoor altijd blijft inzetten. Hij 
wil dat miljarden mensen kennis 
maken met zijn methode.”

Castricum - Velen weten het niet, maar de tweelingbroer van Wim Hof, alias ‘The Iceman’, woont al 23 jaar in 
Castricum en volgde de onstuimige carrière van z’n broer Wim op de voet. Hij beschrijft wat de twee gemeen 
hebben en welke verschillen er tussen hen zijn. 

André is trots op tweelingbroer Wim, alias ‘The Iceman’

André Hof volgt de ontwikkelingen van zijn broer Wim op de voet. Foto: Henk de Reus

Wim Hof brak vele records waarbij hij 
extreme uitdagingen en risico’s niet 
uit de weg ging. Foto: aangeleverd

André (l) en Wim tijdens een ontmoeting in 2016 in het trainingscentrum van Wim in 
Polen. Foto: Henk de Reus

Een ultiem moment voor degenen die de WHM beoefenen: drie minuten in een 
ijswak zitten en je hierna top�t voelen. Foto: aangeleverd André met enkelen van zijn groep, bezig met de beklimming van de Snieska (1602 meter) in Polen. Foto: Henk de Reus
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Door Henk de Reus

De voortent van de caravan is al een 
week met vlaggetjes met de tekst 
‘Go, go, go Rogier’ versierd. Hierdoor 
weten de andere campinggasten 
waar het de komende dagen bij de 
familie Dorsman om spant. Iedereen 
leeft mee met paralympiër Rogier 
die in Tokio bij het zwemmen voor 
goud gaat.

Wi�
Esther Beentjes, mede-eigenaar van 
de camping, had de familie een 
andere staanplaats op de camping 
willen aanbieden omdat ze vlak bij 
het toiletgebouw precies op de wind 
stonden. ,,Toen er elders een plaats 
vrij kwam en ik hen deze aanbood 
wilden ze toch op de oorspronkelijke 
plek blijven staan. De reden? De wi� 
was er zo goed. Ze waren bang dat 
ze op de nieuwe plek de verrich-
tingen van Rogier niet goed konden 

volgen.” ’s Nachts in de caravan 
werden de series, voorafgaande aan 
de �nale, steeds bekeken. Toen de 
�nale afgelopen donderdag om 
11.10 uur plaatsvond bevond het 
gezin zich in hun woonplaats Heer-
jansdam. Niet omdat het wi� signaal 
daar nog beter was, maar in verband 
met de 88ste verjaardag van Rogiers 
oma. Het hele gezin zat met span-
ning bij oma op de bank te kijken 
toen het erop aankwam. Het huis 
was te klein toen Rogier de gouden 
plak won.

Erfelijke oogziekte
Marjan: ,,Rogier zwemt al vanaf zijn 
zesde. Op zijn twaalfde kon hij ’s 
nachts van het ene op het andere 
moment niet meer zien. Hij zei dat 
het net was of hij door een beslagen 
raam keek. Vele onderzoeken later 
bleek hij de oogziekte choröider-
emie hebben. Dit is een genetische 
oogziekte die doorgaans tussen het 

veertigste en vijftigste levensjaar 
ontstaat en waar niets aan te doen is. 
Het zicht gaat alleen maar verder 
achteruit. Rogier had dubbele pech 
want hij heeft ook nog een aandoe-
ning aan een oogzenuw. Het gaat 
om de OPA-1 genafwijking. Hij is de 
enige in Nederland met deze combi-
natie.” Martin zegt dat Rogier 1 tot 2 
procent zicht heeft.

Felicitaties
Tijdens het interview lopen er meer-
dere campinggasten langs de 
caravan die allemaal hun duim 
opsteken of ‘Wat heeft hij het goed 
gedaan, hè?’ roepen. ,,Ja, de betrok-
kenheid van de campinggasten is 
hier geweldig”, zegt Martin. ,,Toen we 
gisteren vanuit Heerjansdam hier 
aankwamen stonden ze al bij de 
poort om ons te feliciteren. Dit ging 
de hele dag door. Zo leuk!” Het gezin 
staat inmiddels twee weken op de 
camping en gaat binnenkort weer 
huiswaarts. Hier kunnen ze de 
andere prestaties van Rogier volgen, 
want hij komt nog meer in actie. 
Zaterdag staat de 100 meter rugslag 
op het programma. Het zal vast weer 
billenknijpen worden.

Castricum - Martin en Marjan Dorsman hadden er met spanning naar 
uitgekeken. Afgelopen donderdag �kste hun nagenoeg blinde zoon 
Rogier (22) het. In Tokio won hij goud tijdens de �nale 400 meter vrije 
slag. Dit werd, samen met dochter Elise, op camping Het Zonnige veld 
gevierd. De andere campinggasten vierden het mee.

Paralympiër Rogier zwemt naar 
goud, feest op Het Zonnige Veld

Martin, Elise en Marjan Dorsman vieren het succes van Rogier. Inzet: Rogier tijdens de huldiging. Foto: Henk de Reus

Door Nico Adrichem

Meervogels startte vorige week tegen 
Limmen en boekte toen een 3-2-over-
winning, maar gedurende een grote 
fase van de wedstrijd was het het 
piepjonge Limmen dat domineerde. 
Vitesse en FC Castricum lieten het 
scorebord op 0-0 staan en dat mocht 
verrassend genoemd worden.
Op speeldag 2 overklaste Limmen FC 
Castricum met 6-2 en speelden onze 
geelzwarten tegen thuisclub Vitesse 
’22. Na een overwicht van Vitesse in de 
beginfase kwam Meervogels er iets 
beter in en leek het een resultaat te 
kunnen boeken tegen de tweede-
klasser, maar individuele fouten deden 
Meervogels toch de das om: 3-1.

Op de afsluitende zondag speelden de 
tweede elftallen hun onderlinge 
partijen, voordat de beoogde eerste 
teams op het veld kwamen. Dat er 
nog veel moet gebeuren werd duide-
lijk, want de wedstrijd Meervogels ’31 
- FC Castricum was een tranentrekker 
van de hoogste orde. Daarbij veel 
kleine overtredingen en irritaties, dus 
de toeschouwers werden niet 
verwend en waanden zich kijkers van 
een recreatiepotje, waar onkunde 
meestal hoogtij viert. Meervogels won 
met 1-0, maar als supporter wil je deze 

negentig minuten graag vergeten.
Vitesse ’22 won op het hoofdveld ruim 
van Limmen en stelde de CAL-cup 
veilig voor een jaar. Overigens vanaf 
deze kant de felicitaties aan hen voor 
de winst en het komende jubileum-
jaar. Meervogels gaat nu de beker-
wedstrijden in, te beginnen volgende 
week bij vierdeklasser SSV in Stompe-
toren. Zoals reeds gezegd, er moet 
nog wel wat gebeuren; maar we 
hebben de verwachting dat er over 
vier weken een goed beslagen team 
staat.

Akersloot - Het eerste deel van de voorbereiding op de voetbalcompe-
titie 2021-2022 werd afgesloten met de wedstrijden om de CAL-cup. Dat 
gebeurde dit jaar op de velden van Vitesse ’22, velden die door het veel 
te lange gras moeilijk bespeelbaar waren.

Tegenvallend Meervogels ’31 
tijdens jaarlijkse CAL-cup

Middenvelder Niek van der Eng 
ontwijkt een Castricummer tackle. 
Foto: Lynn Adrichem

Door Joop Hollenberg

Het toernooi werd bij Vitesse ’22 
georganiseerd en stond in het 
teken van het honderdste levens-
jaar van de club, die in mei 2022 
het 100-jarig bestaan zal vieren. 
Hiervoor werd de volgorde van het 
toernooi gewijzigd, met medewer-
king van FC Castricum die dit jaar 
eigenlijk gastheer zou zijn. De sfeer 
op dit leuke toernooi was ook dit 
jaar geweldig. De belangstelling 
van supporters van alle clubs was 
groot. Iedereen leek toe aan gezel-
ligheid, want er was veel publiek bij 
alle drie wedstrijdronden. Het was 
mooi om te zien hoe goed de sfeer 
was tussen de leden en de suppor-
ters van de deelnemende clubs.

Hoewel het weer zondagmiddag 
wat tegenviel, was ook de laatste 
speelronde aantrekkelijk. Meervo-
gels won met 1-0 van FC CAas-
tricum, terwijl Vitesse met 3-1 won 
van VV Limmen. Bij Vitesse scoorde 
aanvoerder Jort Kaandorp twee 
mooie doelpunten. Op een vol 
terras werd de CAL Cup aan de 
trotse aanvoerder uitgereikt door 
secretaris Fons Lute, in het bijzijn 
van voorzitters en bestuursleden 
van de deelnemende clubs. Het 
winnende team is trots op deze 
wisselbokaal, die dit jubileumjaar 
een prominente plaats zal krijgen 
in de bestuurskamer.

Gedurende de hele dag was er ook 
een kick-o� voor alle lagere senio-

renteams van Vitesse, waarbij 
onderlinge wedstrijden werden 
gespeeld. Dames 1 en Vitesse 5 
hielden zelfs een mixwedstrijd. 
Tevens was er een ochtendtoernooi 
7 x 7 voor de Veteranen 35+, HGAD 
en een uitgenodigd team uit Bloe-
mendaal/Haarlem. Alle velden 
waren zo bezet en op deze manier 
kon, gespreid over de dag, naar 
diverse wedstrijden worden 
gekeken. Na a�oop kon men 
aanschuiven op het ‘grootste terras 
van Castricum’.

Vitesse ’22 wint CAL Cup 2021
Castricum - De twintigste ronde van de CAL Cup is zondagmiddag 
gewonnen door Vitesse ’22. Een 3-1 zege op VV Limmen maakte de club 
uit Castricum de duidelijke winnaar van dit jaarlijkse toernooi van de 
voetbalclubs binnen de CAL-gemeenten.

Jort Kaandorp ontvangt uit handen 
van secretaris Fons Lute de 
felbegeerde CAL Cup. 
Foto: Joop Hollenberg

Alle leerlingen van de Paulusburcht 
kunnen op een leuke manier kennis 
maken met volleybal. Croonenburg 
heeft twee ervaren trainers die deze 
clinics verzorgen. Trainer Merel 
Besseling zegt: ,,De trainers zorgen 
ervoor dat de leerlingen zoveel 
mogelijk bewegen en zoveel moge-
lijk balcontact hebben.” De clinic van 
de Paulusburcht vindt plaats op het 
zand van ‘2beach’ aan de Zeeweg. 
Croonenburg heeft daar een mooi 
beachcomplex van vier velden.

Nieuw dit seizoen is dat Croonen-
burg ook elementen van andere 
sporten gebruikt in de clinics. Merel: 

,,Zowel in onze clinics als op onze 
reguliere jeugdtrainingen maken we 
gebruik van andere vormen van 
bewegen. Wij verwachten dat deel-
nemers zo worden opgeleid tot veel-
zijdige bewegers. In ons reguliere 
trainingsprogramma kunnen we zelfs 
een stapje verder gaan. Eens in de 
zeven weken maken we een uitstap 
naar een andere sport, zoals squash, 
klimmen, dansen of kickboksen.’’
Er zijn nog enkele data open voor 
scholen om in te schrijven voor de 
veelzijdige volleybalclinics van Croo-
nenburg. Neem daarvoor via het 
e-mailadres voorzitter@croonenburg.
nl contact op.

Croonenburg start clinic-
seizoen op Paulusburcht
Castricum - Volleybalvereniging Croonenburg gaat in het komende 
seizoen zowel op het zand als in de zaal weer volleybalclinics verzorgen. 
De eerste volleybalclinic is donderdag 2 september op de Paulusburcht.

Veel bewegen en veel balcontact 
tijdens de vollebalclinics van 
Croonenburg. Foto: aangeleverd
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