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Door Raimond Bos 

Gemeenten zijn voor het grootste 
deel van hun inkomsten afhankelijk 
van de bijdrage die de Rijksoverheid 
levert. Ter vergelijking: ruim 57,8 
miljoen euro komt op die manier 
binnen, terwijl uit lokale he�ngen 
ruim 18,4 miljoen verkregen wordt. 
Dit zijn bijvoorbeeld de opbrengsten 
van de onroerendezaakbelasting 
(OZB), de baten uit de afvalsto�en-
he�ng en diverse opbrengsten uit 
leges. Dat de inwoners van de 
gemeente Castricum ook in het 
komende jaar een wat hogere 
aanslag voor lokale he�ngen zullen 

krijgen, staat vast. Beems is er echter 
trots op dat die verhoging beperkt is 
gebleven. Afgesproken is dat het 
OZB-tarief niet verhoogd wordt, met 
uitzondering van een in�atiecor-
rectie. Daarvoor hanteert het college 
een percentage van 6,1 procent, 
terwijl inmiddels duidelijk is dat de 
in�atie over heel 2022 waarschijnlijk 
boven de tien procent zal uitkomen. 
De wethouder wijst erop dat er ook 
gemeenten zijn waar tot een verho-
ging van twintig procent of zelfs nog 
meer is besloten.

Onzekere tijd
Voor iedereen is het momenteel in 

velerlei opzicht een onzekere tijd. De 
gemeenten vormen hierop geen 
uitzondering. De e�ecten van de 
coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, 
de voortdurend stijgende energie-
prijzen en de ongekend hoge in�a-
tiecijfers zorgen ervoor dat velen het 
moeilijk hebben. Beems: ,,Dat beïn-
vloedt ook de gemeenten. Organisa-
ties als de GGD en de Veiligheids-
regio hebben te maken met kosten-
stijgingen, die ze aan ons 
doorberekenen.’’ 
Het oplossen van deze �nanciële 
crisis is met name een taal voor de 
Rijksoverheid, maar het raakt de 
gemeenten wel. Beems: ,,Als 
gemeente moeten we ervoor zorgen 
dat we de regelingen die er zijn zo 
bereikbaar mogelijk maken. We 
moeten mensen de weg wijzen, 
zodat ze weten waar ze terecht 
kunnen voor extra steun.’’

Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

Castricum - Het eerder dit jaar nieuw aangetreden college van burge-
meester en wethouders heeft de eerste conceptjaarbegroting van deze 
bestuursperiode naar de gemeenteraad gestuurd. De begroting voor 
2023 is sluitend, maar een vetpot is het niet. Met de gemeentelijke �nan-
ciën is volgend jaar een bedrag van ruim tachtig miljoen euro gemoeid 
en daar blijft volgens de berekeningen slechts 220.000 euro van over. 
Wethouder Roel Beems (Financiën) concludeert: ,,Dat biedt weinig ruimte 
om aan de knoppen te draaien.’’

Gemeentelijke begroting 
sluitend, maar geen vetpot

Castricum - Aan alles komt een eind. Die uitspraak geldt zeker voor de 80-jarige Amsterdammer ‘Ome Jan’ op Camping Bakkum, zoals hij vertelt: ,,Samen met 
mijn vrouw Willy heb ik veertig jaar een authentiek huisje gehad met nummer 2146. Elk jaar moet het op- en afgebroken worden en dat wordt me te zwaar. We 
gaan nu op zoek naar een caravan voor dezelfde plek. Het huisje stond in de verkoop, maar helaas is er geen animo voor. Ik ben nu begonnen met de afbraak en 
dan gaat het naar een kennis van me die verderop staat. Gelukkig hebben we een fantastische zomer gehad, het kon niet beter!’’ Het afbreken van de overige 
huisje en het afvoeren van de caravans gebeurt vanaf half oktober. Dan gaat alles op stal en hoopt iedereen maar weer dat het nieuwe seizoen net zo mooi 
wordt als dit jaar. Tekst en foto: Hans Boot

’t Is weer voorbij die mooie zomer…



Castricum - Feest in winkelcentrum 
Geesterduin, want Jeann@ Goudsmid 
viert deze week het 5-jarig bestaan. 
Eigenaresse Jeannette Witteman 
nodigt haar klanten uit om vrijdag of 
zaterdag langs te komen voor een 
hapje en drankje. Iedereen maakt 
bovendien bij een besteding in de 
winkel op beide dagen kans een 
leuke prijs te winnen door de 
kassabon in te leveren.
Jeannette volgde de opleiding tot 
goudsmid en zette vervolgens de 
stap naar het zelfstandig onderne-
merschap. Vijf jaar geleden kreeg ze 
de kans om in Castricum een winkel-
pand te betrekken dat voldoende 
ruimte bood voor het onderbrengen 
van haar eigen atelier. Hier ontwerpt 

en vervaardigt ze de mooiste 
sieraden. Ook voor reparaties of het 
omsmelten van bestaande gouden 
sieraden tot nieuwe objecten kan 
men er terecht. Jeannette: ,,De klant 
krijgt bij mij inspraak, zodat we 
samen tot een mooi ontwerp komen. 
Ik verzorg sinds kort ook workshops, 
waarbij de deelnemers zelf een 
zilveren ring kunnen maken.’’ Naast 
eigen creaties verkoopt Jeannette 
sieraden en horloges van diverse 
gerenommeerde merken. Inmiddels 
heeft ze drie medewerksters in 
dienst, zodat ze voldoende tijd kan 
vrijmaken voor haar gezin met twee 
jonge kinderen. Ze besluit: ,,Ik hoop 
vrijdag en zaterdag veel klanten in 
de winkel te mogen ontvangen.’’

Jubileumactie:
vijf jaar Jeann@ Goudsmid

Het team van Jeann@ Goudsmid. Foto: aangeleverd

Nederland heeft een speciale plaats 
in zijn hart en dat gebeurde als volgt. 

Hoewel Dambar als Dalit tot de 
laagste kaste behoort zonder kans 

Wereldwinkel Castricum krijgt 
bezoek uit Nepal
Castricum - Dambar, de Nepalese zilversmid uit Kathmandu, bezoekt 
Wereldwinkel Castricum op dinsdag 11 oktober 2022. Hij heeft een eigen 
bedrijf genaamd Silver Factory en maakt kettingen, armbanden, 
oorbellen en ringen. Dambar zal in Wereldwinkel Castricum zijn sieraden 
verkopen en wat ook heel handig is: hij kan sieraden aanpassen, bijvoor-
beeld een te krappe ring wijder maken.

op een menswaardig leven, werkte 
hij al bij een zilversmid. Toen hij 
echter ziek werd moest hij hiermee 
stoppen. Toen – in 1986 – ontmoette 
Dambar onverwacht Jos Bus uit 
Nederland. Hij gaf Dambar �nanciële 
hulp om allereerst weer gezond te 
worden en daarna geld om zijn 
droom waar te maken: een gehele 
opleiding voor zilversmid. Jos bleef 
ook al die tijd zijn coach. 
Zo bouwde Dambar voor zichzelf, 
zijn familie en dorpsgenoten een 
goed bestaan op en hij verbeterde 
als werkgever de levensomstandig-
heden van zijn kansarme personeel. 
Dambars zoon studeert bedrijfs-
kunde en wordt door zijn vader 
klaargestoomd als opvolger. 
En met de opbrengst van de verkoop 
tijdens dit bezoek aan Nederland 
hoopt hij de tandartsstudie van zijn 
dochter te kunnen bekostigen. 
Ter ere van zijn bezoek verkoopt 
Wereldwinkel Castricum tot en met 
15 oktober alle sieraden uit de eigen 
collectie met 20% korting. 
Dus kom naar de Wereldwinkel aan 
de C.F. Smeetslaan 4, ontmoet 
Dambar zelf en koop zijn originele 
sieraden, waardoor u iets doet voor 
uzelf en een toekomstige student in 
Nepal. 

Kijk ook op Facebook en Instagram 
voor de meest actuele informatie 
over de Wereldwinkel.

Dambar bouwde voor zichzelf, zijn familie en dorpsgenoten een goed bestaan op en 
verbeterde de levensomstandigheden van zijn kansarme personeel. Foto: 
aangeleverd

Castricum kent veel toerisme: duinen en strand 
bij Bakkum en Castricum aan Zee, watersport 
op het Alkmaardermeer bij Akersloot 
en De Woude en natuurlijk de bollenvelden 
met de Hortus Bulborum in Limmen!

Begroting 2023
in een oogopslag
Het jaarlijkse overzicht van inkomsten 
en uitgaven van de gemeente Castricum.

Wat betaal ik in 2023 aan:
Onroerendezaakbelasting*
Afvalstoffenheffing*
 Eenpersoonshuishoudens
 Tweepersoonshuishoudens
 Meerpersoonshuishoudens
Rioolheffing vast bedrag
* gemiddeld

? € 327

€ 254
€ 284
€ 333
€ 210

Wonen en werken
Afvalverzameling en 
-verwerking en milieu

Economische ontwikkeling 
en haven

Groenaanleg, onderhoud 
en recreatiegebieden

Rioolwerkzaamheden en 
waterbeheer

Ruimtelijke ontwikkeling

Verkeer en parkeren

€ 5.116.000

€ 1.217.000

€ 4.723.000

€ 2.609.000

€ 4.108.000

€ 5.549.000

€ 23.322.000

Samenleven
Bijstand, begeleiding 
naar werk en 
sociale werkvoorziening

Culturele voorzieningen

Gezondheidszorg

Jeugd en gezin

Maatschappelijke 
ondersteuning

Onderwijs

Opvang en begeleiding 
kwetsbare inwoners

Sportvoorzieningen

€ 8.520.000

€ 1.757.000

€ 1.737.000

€ 7.977.000

€ 4.830.000

€ 3.019.000

€  6.115.000

€ 2.443.000

€ 36.398.000

castricum.nl/begroting2023

Bestuur en dienstverlening

Veiligheid

Dienstverlening aan inwoners 
en bedrijven

Gemeentelijke organisatie en bestuur

Rente en overige uitgaven

Storting in de reserves

€ 3.456.000

€ 881.000

€ 15.442.000

€ 1.884.000

€ 50.000

 € 21.713.000

€ 81.653.000Inkomsten

Rijk

€ 57.846.000

€ 18.433.000

€ 7.242.000

€  4.423.000

€ 3.587.000

€ 1.070.000

€ 1.190.000

€ 920.000

Onroerendezaakbelasting

Baten Afvalstoffenheffing

Baten Rioolheffing

Leges
omgevingsvergunningen

Toeristenbelasting

Overige leges en belastingen

Lokale heffingen

Andere inkomsten

€ 5.375.000

Grondverkopen

Huren

Dividenden en winsten

Uitname reserves

Overige

€ 2.566.000

€ 1.281.000

€ 306.000

€  637.000

€ 585.000

€ 81.433.000 Uitgaven

Algemene uitkering

Doeluitkeringen
€ 52.305.000

€ 5.541.000
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woensdag 5 oktober 2022

Gemeentenieuws

Bijeenkomst Overleggroep 
Strandgebied Castricum op 
11 oktober 2022
Op dinsdagavond 11 oktober 2022 is de bijeenkomst van de Overleggroep Strandgebied 
Castricum (OSC). De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Castricum. 
Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom deel te nemen aan deze bijeenkomst. 
U kunt zich aanmelden via mirjamvanderhorst@debuch.nl, zodat we weten op hoeveel 
deelnemers we kunnen rekenen. 

AGENDA OSC, 11 oktober 2022, Gemeentehuis Castricum
19.15 uur Inloop     
19.30 uur Opening door voorzitter Mees Hartvelt
19.35 uur Kennismaking met wethouder Roel Beems
19.55 uur Presentatie Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)
20.30 uur Korte pauze
20.40 uur Presentatie Hoogheemraadschap HHNK 
21.05 uur Rondje langs de velden (gelegenheid om informatie te delen en vragen 
  te stellen)
21.30 uur Sluiting 

        

Agenda Raadsplein  
Donderdag 13 oktober 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst Raadzaal
19.30 – 20.45 Technische sessie bij de begroting 2023 

19.30 uur: bewoners, organisaties en bedrijven kunnen hun 
mening over de begroting kenbaar maken.
Aansluitend: gelegenheid om in te gaan op de antwoorden op 
technische vragen bij de begroting 2023
Commissie Trouwzaal

21.00 – 22.00 Commissie Ruimtelijk kader Santmark
22.00 – 23.00 Commissie belastingverordeningen 2023

.	 va t ffenhe n in u ie tarieventabe

.	 ren enbe a tin

.	 ijt he din re e e eente ij e be a tin en

.	 e e en tarieventabe
.	 ij be r in re hten in u ie tarieventabe
.	 ar t e den in u ie tarieventabe
.	 nr erende aa be a tin en
.	 re ari be a tin in . tarieventabe
.	 e a ebe a tin
.	 i he n
.	 erende aa be a tin en
.	 eri tenbe a tin

M. Veergelden.
Commissies Raadzaal

21.00 – 22.30 Commissie consultatie t.a.v. concept beleidskader Sociaal 
Domein

22.30 – 23.00 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022 
1B.   Lijst van ingekomen stukken 13 oktober 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 13 oktober 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad

Wegafsluitingen in verband met het 
evenement kermis Bakkum 2022
Van vrijdag 7 oktober 2022 tot en met 
zondag 9 oktober 2022 is er weer kermis 
in Bakkum. In overleg met de organisatie 
en de direct omwonenden is er een 
verkeersplan opgesteld. Dit betekent dat in 
een aantal omliggende- en aangrenzende 
straten de verkeerssituatie tijdelijk wijzigt 
zodat de omwonenden minder hinder 
ondervinden van de kermis. 

Houd u de aankondigingsborden in de 
gaten en wij vragen uw begrip voor de 
tijdelijke verkeerssituatie.

Heeft u vragen over het evenement neemt 
u dan contact op met Jose Meijne via 
apvcastricum@debuch.nl of via 088-909 
7561. 

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeenteraad 
van Castricum in het gemeentehuis over aller-
lei onderwerpen die spelen in de gemeente. 
U bent van harte welkom om daarbij aanwe-
zig te zijn.
De ene week is er een raadsinformatieavond 
en de andere week een Raadsplein. Tijdens 
een Raadsplein vinden commissievergaderin-
gen plaats gevolgd door een raadsvergade-
ring. In een commissievergadering vindt het 
politieke debat over een onderwerp plaats. 
Nadat een onderwerp in de commissie 
besproken is, wordt er over gestemd in de 
raadsvergadering twee weken later. Wilt u uw 
mening geven in één van de commissiever-
gaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 uur op 
de dag van de vergadering aan bij ons. 
Bij commissies die zijn aangemerkt met een * 
in de agenda is dit niet (meer) mogelijk.
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten wordt 
informatie aan de raad gepresenteerd over 
voor de raad belangrijke onderwerpen. Ook 
voor u als inwoner is het mogelijk tijdens deze 
bijeenkomsten vragen te stellen of opmerkin-
gen te maken. U hoeft zich hiervoor niet aan 
te melden. 
Kijkt u liever thuis? U kunt alle vergaderin-
gen live volgen en achteraf terugkijken via 
de website castricum.raadsinformatie.nl. 
Op dezelfde webpagina vindt u alle plannen 
waarover wordt vergaderd.  

Inspreken bij de begroting 2023
Daarnaast nodigt de gemeenteraad van 
Castricum u van harte uit om op donderdag-
avond 13 oktober uw mening te geven over 
de begroting 2023. De begroting is gepre-
senteerd op 29 september. De gemeente-
raad van Castricum behandelt de begroting 

2023 op 3 november 2023 en besluit hier-
over op 10 november 2023. Daarmee besluit 
de raad over hoe gemeenschapsgeld in 2023 
en verder wordt besteed.

Ook voor u als inwoner, organisatie of instel-
ling van de gemeente Castricum dus een 
belangrijk document. De gemeenteraad hoort 
daarom graag uw mening in de vergade-
ring van 13 oktober, zodat de raadsleden 
uw input kunnen meenemen bij de verdere 
behandeling van de begroting. U kunt de 
begroting vinden op catricum.raadsinforma-
tie.nl bij de vergaderstukken van 13 oktober 

. unt i h bij de ri e e den a u
uw mening wilt laten horen. 

Aanmelden voor het raadsspreekuur
Raadsleden gaan graag met u als inwoner 
in gesprek. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een idee 
voorleggen, dan kunt u zich aanmelden voor 
het raadsspreekuur. Het raadsspreekuur vindt 
elke twee weken plaats op maandagavond. 
an e den an via de ri e t t uiter ij

12.00 uur op de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur. Het eerstvolgende raads-
spreekuur is op maandag 24 oktober 2022.

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
tere ht. at an er ai via raad ri e
castricum.nl of telefonisch via 088 909 7014, 
088 9097094 of 088 909 9082. Neemt u ook 
eens een kijkje op castricum.nl/raad-en-col-
lege en facebook.com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

     

Agenda raadsinformatieavond
Donderdag 6 oktober 2022  

Bijeenkomsten Raadzaal
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Presentatie Kennemer Wonen

Doe ook mee aan de Week van 
de Ontmoeting! Van 29 september 
t/m 6 oktober 2022

Tijdens de Week van de Ontmoeting worden 
er in de gemeente Castricum leuke en spor-
tieve activiteiten georganiseerd, waarbij inwo-
ners elkaar kunnen ontmoeten en contact 
kunnen leggen. Iedereen in onze gemeente 
hoort erbij. Daarom is het belangrijk dat je 
mee kunt doen in je eigen omgeving. 

De activiteiten waaraan u nog kunt 
deelnemen zijn: 
Woensdag 5 oktober
	 u en . en . uur edrin en

bij Fase Fier in Bakkum of bij de Tuin van 
Kapitein Rommel

• Van 13.00 tot 14.00 uur: Castricum 
Ontmoet, gratis wandeling. Verzamelen 
bij FC Castricum, Noord-End, De 
Bloemen 2A. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.

Donderdag 6 oktober
• Van 11.00 tot 12.00 uur: Taalbingo met 

e en thee in ib i thee a tri u
Geesterduinweg 1. Deze activiteit is 
gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te 
melden.

	 an . t t . uur et en
met de buurtsportcoach met tussendoor 
een e. er a e en bij in an
gemeentehuis Castricum. U kunt 
zich aanmelden via kennemerland@
teamsportservice.nl.

Meer informatie 
Kijk voor alle activiteiten in de Week van 
de Ontmoeting op www.castricum.nl/
weekvandeontmoeting. Neem voor vragen 
contact op met het Sociaal Team via 
telefoonnummer 088-9097148.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 5 oktober 2022

Gemeentenieuws

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

De gemeente Castricum heeft ten behoeve van een herontwikkeling van bedrijfspanden 
gelegen aan de Maatlat 9 te Limmen een anterieure overeenkomst gesloten met een 
ontwikkelaar. 

Ter inzage
Vanaf  20 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 ligt de zakelijke beschrijving 
digitaal ter inzage en kunt u deze vinden op de website van de gemeente. Tegen deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Jelger Moraal van de afdeling Plannen en 
Projecten via jelgermoraal@debuch.nl.

Anterieure overeenkomst Maatlat 9 te Limmen 

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1 Gewone es Begraafplaats Zuidkerkenlaan Limmen

Meer informatie staat op onze website: www.castricum.nl/bomen

Aankondiging verwijderen bomen

De Dierenbescherming collecteert 
van 2 t/m 8 oktober 2022

Een evenement organiseren in 2023? 
Meld het bij uw gemeente!
In onze regio worden veel grote en 
kleine evenementen georganiseerd, 
zo ook in onze gemeente. Deze 
evenementen vragen de nodige 
aandacht van de organisaties zelf, 
maar ook van de gemeente en de 
hulpdiensten. 

Regionale evenementenkalender 
Veiligheidsregio NHN
De Veiligheidsregio NHN en de 
gemeenten houden samen een regionale 
evenementenkalender bij. Op deze 
kalender plaatst de gemeente alle 
evenementen die aangemeld zijn. Zo heeft 
de Veiligheidsregio NHN goed inzicht in alle 
evenementen in de regio en kan daaraan 
de benodigde inzet van de hulpdiensten 
(brandweer, politie en ambulance) 
koppelen.

Evenement organiseren in 2023
Organiseert u in 2023 een evenement 
in onze gemeente? Meld uw evenement 
uiterlijk 24 oktober 2022 bij ons aan. 

Alleen dan kan de Veiligheidsregio NHN 
op tijd de inzet van de hulpdiensten 
beoordelen.
U vindt het formulier ‘Aanmelden regionale 
evenementenkalender’ op 
www.castricum.nl.

Let op
Dat u uw evenement bij ons aanmeldt, 
betekent niet automatisch dat u een 
evenementenvergunning krijgt. Een 
evenementenvergunning vraagt u 
namelijk pas aan na uw melding en nadat 
de regionale evenementenkalender is 
goedgekeurd door de Veiligheidsregio 
NHN. De goedkeuring gebeurt meestal in 
januari van het betreffende jaar.

Meer informatie?
Hebt u nog vragen over de 
regionale evenementenkalender, 
het meldingsformulier 2023 of het 
indienen van een aanvraag van een 
evenementenvergunning, mailt u dan 
naar APV@debuch.nl.

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

Aangevraagd

Anna van Saksenstraat 15 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 25 september 2022 (Z22 092795)
Gobatstraat 12-a in Castricum, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 
23 september 2022 (Z22 092656)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, datum 
ontvangst 26 september 2022 (Z22 093729)
Lindenlaan 103 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
26 september 2022 (Z22 092915)
Nansenlaan 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 september 2022 (Z22 092945)
Prins Hendrikstraat 16 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 26 september 2022 (Z22 092837)
Rollerusstraat 1 in Castricum, het verplaatsen van de positie van het bijgebouw, 
datum ontvangst 27 september 2022 (Z22 093748)
Westerweg 134 in Limmen, het verhogen van het dak, datum ontvangst 
28 september 2022 (Z22 093767)
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

Kooiweg 12 in Castricum, het renoveren van het dak, verzenddatum 28 september 
2022 (Z22 090748)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant

Evenementen en overige vergunningen

Verleende evenementenvergunning kermis Bakkum 2022 Hotel Fase Fier in 
feesttent, zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober 2022, Van Oldenbarneveldweg 
25 in Castricum, verzenddatum 29 september 2022 (Z22 086736)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Castricum - Op zaterdag 22 
oktober organiseert Kantado 
Festivalo een wereldmuziek-
zangochtend in het tafeltennis-
gebouw aan de Gobatstraat 12a. 
Kantado Festivalo bestaat ruim 
vijf jaar. In die vijf jaar hebben zij 
al veel workshops wereldmuziek 
gegeven in diverse plaatsen in 
Noord-Holland, maar nog niet 
eerder in Castricum. De opzet is 
om er een feestelijke zangoch-
tend van te maken. Kantado 
Festivalo betekent in het Espe-
ranto dan ook ‘zangfeestje’.

De workshops worden gegeven 

door drie muzikanten. Hetty Kien-
huis is de dirigent en zij begeleidt 
ook op gitaar. Guus Hendriks is de 
accordeonist en Wim de Goede 
speelt contrabas en hij ondersteunt 
de zangpartijen bij het instuderen. 
Het is een ervaren team van muzi-
kanten met een brede repertoire-
kennis van de wereldmuziek. Op 
het programma staan deze keer 
nummers uit de Balkanlanden: 
Macedonië, Bulgarije, Servië, 
Kroatië en Bosnië. Het zijn veelal 
korte liedjes met een bijzondere 
drieklank; het geluid dat Balkan-
zang zo speci�ek en herkenbaar 
maakt. De liedjes zijn snel aan te 

leren en heerlijk om te zingen met 
een orkest erbij.

Er word driestemmig gezongen 
van bladmuziek. Koorervaring en 
noten kunnen lezen is handig, 
maar niet noodzakelijk om aan 
deze workshop mee te kunnen 
doen. 
Deze Balkan-Special is ook heel 
geschikt voor mensen die graag 
eens iets met wereldmuziekzang 
willen proberen. Kantado Festivalo 
gaat op deze locatie meer van deze 
zangochtenden organiseren, elke 
keer – liefst maandelijks – met een 
ander thema en met andere gast-

muzikanten: Roma, Grieks, Ameri-
cana, Klezmer,  Sefardisch/
Hebreeuws, middeleeuwse volks-
muziek enzovoort. 

Er is een goede parkeergelegen-
heid: parkeerterrein winkelcentrum 
Geesterduin ligt op twee minuten 
afstand en het is goed bereikbaar 
met openbaar vervoer! 
De workshop vindt plaats van 10.00 
tot 12.00 uur en deelname kost 10 
euro. 

Aanmelden en informatie bij Wim 
de Goede (info@wimdegoede.nl / 
06 12025767).

Kantado Festivalo nu ook in Castricum

Kantado Festivalo is op 22 oktober 
voor het eerst in Castricum.
Foto: aangeleverd



Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

persoonlijk assistent en (levens)executeur

Van Amsterdam

Dorpsstraat 64

1901 EM Castricum     

0251 - 650850     

info@vanamsterdam.nl

www.vanamsterdam.nl

Van een Garantiemakelaar mag je meer verwachten.

voor al uw woonvragen

Winkelcentrum Geesterduin Geesterduin 16
1902 EK Castricum

Jeannette Goudsmid 
5 jaar in Castricum!

7 & 8 oktober
We verloten drie 
prijzen, te weten: 
een workshop zilveren 
ring maken ter 
waarde van 95,-

Een horloge naar 
keuze ter waarde 
van 150,-

Zilveren oorbellen 
ter waarde van 50,-

De verloting vindt plaats in week 41 en zal 
via social media gedeeld worden. De winnaars 

krijgen uiteraard ook persoonlijk bericht. 

U bent 7 & 8 oktober van harte welkom 
voor een hapje en een drankje!

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

Arnoldsonstraat 7 - 1902 CT Castricum

De politieke partijen GDB en CKenG gaan vanaf 2022 samen verder onder de 
naam Lokaal Vitaal. Lokaal staat voor het zo goed mogelijk regelen van zaken 
die onze eigen inwoners betreffen. En volgens het woordenboek staat Vitaal 
voor krachtig, energiek en 'voor het leven van groot belang'. Dat beschrijft 
precies het DNA van onze nieuwe partij: oppakken, aanpakken en doorpakken!

Voor Lokaal Vitaal zijn wij op zoek naar

INWONERS DIE EEN ACTIEVE ROL WILLEN SPELEN 
IN DE LOKALE POLITIEK

Waarom? 
Omdat we samen positief, creatief en constructief willen werken aan de 
toekomst van onze mooie gemeente. Omdat het belangrijk is dat de 
voorzieningen op orde zijn. En omdat de huidige raadsfracties van GDB en 
CKenG zich kenmerken door kwaliteit, openheid, deskundigheid en weten wat 
er leeft in de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude. 
Lokaal Vitaal wil bijdragen aan het geluk en de gezondheid van onze 36.000 
inwoners. Daarom hebben wij een Klavertje 5 in ons logo.

Wat?
Circa 1 op de 3 Nederlanders stemt bij verkiezingen van de gemeenteraad op 
lokale partijen. Dat percentage groeit. Lokaal Vitaal verwacht bij de 
verkiezingen in 2022 een goed resultaat te behalen en is daarom op zoek naar 
inwoners die een actieve rol willen spelen in de lokale politiek. Er zijn 
mogelijkheden voor kandidaat-raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, 
bestuursleden en inwoners die de nieuwe partij een warm hart toedragen,
graag willen meedenken en ons steunen bij de campagne. 

7 oktober neemt 
Rob Schijf na veel 
raadsperiodes in 
Limmen en Castricum 
afscheid als raadslid 
van LG en GDB en als 
wethouder van GDB 
voor genodigden en inwoners van de 
gemeente Castricum. 

Het bestuur van  Lokaal Vitaal nodigt u 
uit om Rob de hand te schudden in Ons 
Huis aan de Zuidkerkenlaan in Limmen 

van 19.00 tot 21.00 uur   

De politieke partijen GDB en CKenG gaan vanaf 2022 samen verder onder de 
naam Lokaal Vitaal. Lokaal staat voor het zo goed mogelijk regelen van zaken 
die onze eigen inwoners betreffen. En volgens het woordenboek staat Vitaal 
voor krachtig, energiek en 'voor het leven van groot belang'. Dat beschrijft 
precies het DNA van onze nieuwe partij: oppakken, aanpakken en doorpakken!

Voor Lokaal Vitaal zijn wij op zoek naar

INWONERS DIE EEN ACTIEVE ROL WILLEN SPELEN 
IN DE LOKALE POLITIEK

Waarom? 
Omdat we samen positief, creatief en constructief willen werken aan de 
toekomst van onze mooie gemeente. Omdat het belangrijk is dat de 
voorzieningen op orde zijn. En omdat de huidige raadsfracties van GDB en 
CKenG zich kenmerken door kwaliteit, openheid, deskundigheid en weten wat 
er leeft in de dorpen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en De Woude. 
Lokaal Vitaal wil bijdragen aan het geluk en de gezondheid van onze 36.000 
inwoners. Daarom hebben wij een Klavertje 5 in ons logo.

Wat?
Circa 1 op de 3 Nederlanders stemt bij verkiezingen van de gemeenteraad op 
lokale partijen. Dat percentage groeit. Lokaal Vitaal verwacht bij de 
verkiezingen in 2022 een goed resultaat te behalen en is daarom op zoek naar 
inwoners die een actieve rol willen spelen in de lokale politiek. Er zijn 
mogelijkheden voor kandidaat-raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, 
bestuursleden en inwoners die de nieuwe partij een warm hart toedragen,
graag willen meedenken en ons steunen bij de campagne. 

Uitnodiging

Schilderwerk binnen/buiten 
en behangen

Laat uw binnen 
schilderwerk en

behangwerk deze 
winter nog doen! 

Bel voor informatie: 0251-248 030 of 06-2222 8516 (vrijblijvende offerte)
www.hansvdbergschilderwerken.nl

✁ ✁

✁

Vers en Gezond

Geesterduin 19
1902 EJ Castricum

Tel. 0251 651318

Salade v/d week 
200 gram 
€ 2,49
Quiche van 
€ 4,10 voor 
€ 3,75
keuze uit ham-prei, 
geitenkaas of 
katenspek-prei

Te koop:
Fornuisje hout + pannetjes, €12,50, 
retro poppenwagen, €7,50 kinder-
step (nieuw) €15,-, 30 zakjes kralen, 
€9,95  . Tel. 06-18147568
Te koop:
Matrasje 150x93cm voor peuter/
kleuterbedje. Brandschoon. €10. 
Tel. 06-10642667
Te koop:
Twee stabiele, witte peuter/kleuter 
stoeltjes, met rotan zitting. Per 
stuk € 5,-., schuimrubber matrasje 
met creme,  witte buitenkant, 
maten: 116x58x11cm, €10,-. Tel. 
06-10642667
Te koop:
Drie en half kg lego en bouwplaat en 
emmer. €40,-. Tel. 0251-650510
Gezocht:
Lisa en leone hebben een zwerf-
boekstation Breng een boek of neem 
er 1 mee. Prins Mauritsstraat 29 
Castricum.  Tel. 06-34320315
Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-20818104
Gratis afhalen:
Wie wil (voor niets) ‘n leuke soepel 
rijdende meisjes�ets (frame- en wiel-
maat 26)? Bel of app tel. 06-26380390
Gratis afhalen:
Kettler schommel. In prima staat. Wel 
zelf demonteren. Tel. 0251-653707
Gezocht:
Indie gangers uit Castricum. Item en 
verhalen over onze jongens in Indie. 
Ook Knil. Tel. 06-20100875
Te koop:
Beddengoed kinderbed:120x60cm. 
Onderlegger, molton hoeslaken,2 
hoeslakens,2 lakens. Weinig gebruikt, 
€12,50. Tel. 06-10642667

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw organisatie 
mee armoede in 

Nederland te bestrijden!
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

DONDERDAG 6 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben 
Torres.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10 
tot 12 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 7 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken 
van een kaars

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastoor Ruben 
Torres. Eerste vrijdag van 
oktober 
10.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot 
rust te komen of een kaarsje op 
te steken.

ZATERDAG 8 OKTOBER 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, monseigneur 
Hendriks, pastoor Ruben Torres, 
kapelaan Jaider en diaken 
Marcel de Haas. Vormselviering  
m.m.v. Jongerenkoor 
Heemskerk.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: J. Olling

ZONDAG 9 OKTOBER 
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen, 
MvdH. Zondag Werelddiaco-
naat. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl

R.K. parochie Sint Jacobus 
Major Akersloot, 10.00 uur, 
WCV viering met J. Eekels en 
Herenkoor.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, kapelaan Jaider met 
Heren Koor.

Evangeliegemeente 
Castricum
10.00 uur, Krijn de Jong. Via 
https://www.egcastricum.nl/
go/livestream/.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met Caeciliakoor. 
Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

Protestantse Gemeente 
Limmen 10.00 uur: ds. L. van 
den Dool.

MAANDAG 10 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 11 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

Akersloot - Het koor Heeren Zeven-
tien is op zoek naar mannen die 
willen zingen. Dit koor zingt hoofdza-
kelijk shanty’s, maar soms ook andere 
liedjes die goed aansluiten bij dat 
repertoire. Om de twee weken repe-
teert het koor in ontmoetingscen-
trum ’t Kruispunt aan de Mozartlaan 
1a.

De Heeren Zeventien vormden het 
bestuur van de VOC, de Verenigde 
Oost-Indische-Compagnie in de 
Gouden Eeuw. Echte baasjes waren 
het, afkomstig uit verschillende 
handelssteden in het westen van het 
land, met name uit de provincie 
Holland. In dat opzicht past de naam 
Heeren Zeventien ook goed bij het 
shantykoor. Dit koor bestaat ook uit 
‘baasjes’ die vanuit verschillende 
delen van Noord-Holland komen. 

Zeventien is ook een mooi getal om 
de omvang van het koor te bepalen. 
Met zoveel mannen kun je ook echte 
maatjes met elkaar zijn en dat lukt 
zeer goed. Het enthousiasme straalt 
er bij ieder optreden vanaf!

De vooral Nederlandse en Engelse 
shanty’s werden aan boord van 
schepen gezongen om het zware 
werk of de eenzaamheid te 
verlichten. In het eerste geval hoor je 
in de muziek en zang de ritmes en 
herhalingen die helpen het tempo in 
het werk vast te houden. Na het werk 
sluipen weemoed en het verhalende 
in de liedjes en niet te vergeten het 
plezier bij de drank. Het koor zingt 
van een zilt verleden, van vergane 
glorie, tot Fiddler’s Green, en van die 
stoere zeelui, van Mingulay tot 
Aberdeen, en het Kleine Café Aan De 

Haven.

Het koor werd in 2002 opgericht en 
viert dit jaar dus een jubileum. Optre-
dens verzorgt het koor op braderieën 
en kermissen, in winkelcentra of bij 
een jubileum, een bedrijfsuitje of 
zomaar een familiefeestje. Secretaris 
Koos Groeneveld: ,,Ik hoor mannen 
weleens zeggen dat ze helemaal niet 
kunnen zingen. 
Mijn antwoord is dan: als je kunt 
praten, dan kun je ook leren om te 
zingen bij Heeren Zeventien.’’ Het 
koor nodigt belangstellenden uit om 
zich aan te sluiten als lid. Kom eens 
vrijblijvend een repetitieavond 
bijwonen om kennis te maken met 
het koor. Kijk op www.heerenzeven-
tien.nl voor meer informatie of mail 
naar Koos Groeneveld (j.groene-
veld19@kpnplanet.nl).

Heeren Zeventien zoekt mannen
Het koor Heeren Zeventien. Foto: aangeleverd

Vervolg voorpaginaverhaal

De gemeente heeft de mensen met 
de laagste inkomens goed in beeld, 
maar door de recente ontwikkelingen 
ontstaat ook armoede in de huishou-
dens met een inkomen in het 
middensegment. In het bereiken van 
deze doelgroep en het verwijzen naar 
mogelijkheden voor een tegemoet-
koming is een belangrijke rol voor de 
gemeente weggelegd.

Kop ko�e
Dat de OZB in Castricum met 6,1 
procent stijgt, wil niet zeggen dat 
iedereen ook exact dat percentage 
extra zal moeten gaan betalen. Dit is 
afhankelijk van de persoonlijke situ-
atie en verschilt dus per huishouden. 
Beems: ,,Voor een gemiddeld huis-
houden in een woning van gemid-
delde waarde komt het neer op een 
verhoging van 21 euro in 2023. Dat is 
ongeveer 1,75 euro in de maand en 
dus minder dan de prijs van één kop 
ko�e.’’ De afvalsto�enhe�ng en 
rioolhe�ng gaan ook iets omhoog, 
maar daar is de stijging gemiddeld 
2,4 procent. Bovendien heb je als 
inwoner de hoogte van de afvalstof-
fenhe�ng deels zelf in de hand, 
omdat de he�ng samenhangt met 
de hoeveelheid aangeboden afval.

Investeringen
Blij is de wethouder met de investe-
ringen die ondanks alles in 2023 
kunnen worden gedaan. In de 

komende jaren zet de gemeente 
Castricum per jaar 400.000 euro in 
voor woningbouwprojecten en ook 
wordt extra geld vrijgemaakt om de 
gemeente verder te vergroenen. Waar 
men aanvankelijk 185 nieuwe bomen 
per jaar wilde planten, is ervoor 
gekozen om dat aantal op te trekken 
tot vijfhonderd bomen per jaar. Ook 
het bestrijden van eenzaamheid staat 
hoog op de agenda. Verder komt er 
onder meer een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor een nieuwe 
gezamenlijke accommodatie voor de 
sportverenigingen in Akersloot en zal 
het gebied rond de strandopgang 
opnieuw ingericht worden.

Revitaliseren dorpscentrum
Het revitaliseren van het centrum van 
Castricum staat eveneens in de plan-
ning. Het college trekt hiervoor vanaf 
2024 jaarlijks 65.000 euro uit. De 
wethouder legt uit dat dit nodig is, 
onder meer omdat hij in de komende 
jaren meer inwoners en meer 
toeristen in Castricum verwacht. 
Beems: ,,Volgens de Commissaris van 
de Koning zullen er in 2030 ongeveer 
een half miljoen mensen meer wonen 
in Noord-Holland. Dat is een stijging 
van bijna twintig procent. Zelfs als 
het aantal inwoners Castricum maar 
met tien procent zou stijgen, zijn dat 
nog altijd een paar duizend mensen 
erbij. Je ziet ook dat mensen minder 
vaak naar het buitenland reizen voor 
een vakantie door de problemen op 
Schiphol, doordat men vliegschaamte 

heeft of omdat men het simpelweg 
niet meer kan betalen. Dan is recre-
eren in de eigen regio een betaalbaar 
alternatief. Bakkum is het nieuwe 
Benidorm! We kunnen dan niet 
achterblijven met het ontwikkelen 
van het centrum van Castricum. Je 
kunt niet acht jaar lang alleen maar 
op de winkel passen, zonder te 
investeren.’’

Gemeenteraad aan zet
Het college heeft in de conceptbe-
groting de hoofdlijnen voor het 
beleid in de komende jaren uitgezet. 
Inmiddels zijn ook de e�ecten van de 
zogenoemde septembercirculaire 
van de rijksoverheid doorgerekend. 
Deze cijfers werden pas bekend 
nadat de conceptbegroting was 
opgesteld en laten zien dat volgend 
jaar waarschijnlijk niet 220.000 euro 
zal overblijven, maar 478.000 euro. In 
2025 wordt zelfs een overschot van 
1,6 miljoen euro verwacht, maar dat 
geld zal in 2026 hard nodig zijn, want 
daar staat vooralsnog een tekort van 
ruim 4,4 miljoen euro in de boeken. 
Hierbij geldt wel een voorbehoud: 
het is nog steeds niet duidelijk 
hoeveel geld de rijksoverheid voor 
dat jaar zal gaan uitkeren. Voor het 
verder invullen van de details voor 
volgend jaar is nu de gemeenteraad 
aan zet. Op 3 november debatteren 
de raadsleden over de cijfers, een 
week later nemen ze een besluit en 
wordt de gemeentelijke begroting 
de�nitief vastgesteld.

Gemiddelde lastenstijging in 
Castricum beperkt tot 2,4 procent

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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Het is niemand ontgaan: de wolf is 
terug in Nederland. Zeer bijzonder, 
aangezien de wolf honderdvijftig jaar 
geleden uit Nederland verdween. 
Regisseur Cees van Kempen leverde 
een opzienbarende natuur�lm af die 
geheel in het teken staat van de 
terugkeer van de wolf. Niemand 

Wolf

LEZERSPOST

Stanley (14 jaar) laat met deze vrolijke, levendige, prachtige herfstteke-
ning zien, dat we zuinig moeten zijn met de natuur. Deze talentvolle teke-
ning spreekt voor zich, als je er goed naar kijkt. Dit project valt onder pure 
kunst van Marion de Jonge.

Herfst

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 15.00 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 20.00 uur
Wolf

vrijdag 20.00 uur
zondag 15.15 uur
dinsdag 19.30 uur

Entre deux Mondes
vrijdag 15.00 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

Moonage Daydream
donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur

zondag 15.15 uur
maandag & woensdag 20.00 uur

Soof
zondag 19.30 uur

Where the Crawdads Sing
zondag 13.00 uur

Misfit The Switch
zondag 13.00 uur

DC Club van Super-Pets (NL)

Programma 6 oktober t/m 12 oktober

Meeslepende bioscoop�lm over 
David Bowie. 
De �lm bevat nooit eerder vertoonde 
concertbeelden en is een audiovi-
suele ruimtereis die niet alleen de 
raadselachtige erfenis van Bowie 
belicht, maar ook dient als een gids 
voor een leven dat zinvol is en ook 

voldoening geeft in de 21e eeuw. 
Een genre-overschrijdende �lmische 
ervaring gebaseerd op een van de 
meest iconische wereldberoemde 
rocksterren aller tijden. 
De �lm heeft de volledige goedkeu-
ring van Bowie’s nabestaanden en 
bevat veel van zijn beste nummers.

Moonage Daydream

minder dan Matthijs van Nieuwkerk 
verzorgde de voice-over. Van Nieuw-
kerk: ,,Het is geweldig om te zien hoe 
de makers erin geslaagd zijn ons in 
het hart van de familie Wolf uit te 
nodigen. Zoiets inspreken deed ik 
nog niet eerder, dus ik ben nogal met 
m’n neus in de boter gevallen. Het 
was me een eer en vooral een groot 
plezier.’’ Een �lm die jong en oud zal 
aanspreken!

Castricum - In onze editie van 
vorige week publiceerden wij een 
artikel over de nieuwe yogastudio 
Anandi Yoga. Doordat het bijbeho-
rende webadres over twee regels 
geplaatst stond, was hierbij auto-

matisch een koppelstreepje zicht-
baar. Dat koppelstreepje zorgde er 
bij sommige lezers voor dat ze de 
website niet konden vinden. De 
website is dus op
www.anandiyoga.nl te vinden.

Website Anandi Yoga

Door Henk de Reus

Het is bijna onmogelijk om de 
ouderlijke woning van Valeraine 
ongemerkt voorbij te rijden. Kisten 
met zeeglas, ballonnen, boeien, 
schelpenslingers en zelfs een 
gevonden surfboard vormen het 
decor van de voortuin. Het biedt een 
feestelijk aanzicht.

Zeeglas
Valeraine is leerlinge van groep 7 
van basisschool Helmgras. Drie jaar 
geleden startte zij haar actie ‘Clean 
Beach’. ,,Ik las toen iets over zeeglas 

en de schade die dit kan aanrichten 
bij dieren die in zee leven. Ik ben dit 
verder gaan uitzoeken en ontdekte 
dat zeeglas pas na een miljoen jaar 
wordt afgebroken. 
Ik besloot dat ik hier wat aan moest 
doen en ga sindsdien regelmatig 
naar het strand om het aange-
spoelde zeeglas in een emmer te 
verzamelen. Thuis sorteren we het 
glas en bergen het op in wijnkisten.’’ 
Ze laat een zwarte �essenhals zien 
die minstens tweehonderd jaar oud 
is. De leeftijd kun je a�ezen aan de 
hand van de dikte van het glas. 
Flessen na die tijd zijn van dunner 
glas gemaakt. Dit is uitgezocht door 
iemand met kennis van zaken.

Cold Case-team
Ghislaine is de moeder van Valeraine. 
Zij gaat altijd met haar dochter mee 
naar het strand en helpt met zoeken. 
,,Valeraine heeft iets speciaals met 
dol�jnen en ze is gek op de zee. Ze 
trekt zich het lot van alle zeedieren 
aan. We komen soms de gekste 
dingen tegen: boeien, touw, speel-
goed, aardewerk en zelf surfboards. 
Ook vonden we eens een stuk bot. 
Dat was spannend. ‘Zou het van een 
mammoet zijn geweest?’ We 
stuurden het op naar Naturalis. Hier 
besloot men het bot door te sturen 
naar het Cold Case-team in 
Rotterdam. Uiteindelijk kwam het bij 
het Nederlands Forensisch instituut 
terecht. Hier stelde men vast dat het 

om humaan bot ging. Onze hoop 
was op dat moment direct 
vervlogen.’’

Tracker
Valeraine: ,,We hebben ook ’n keer 
een tracker gevonden. Deze bleek 
bevestigd te zijn geweest aan een 
zeeforel die in zuid Engeland was 
uitgezet. Toen het dier was over-
leden spoelde de tracker aan. De 
chip die erin zat werd uitgelezen en 
hieruit bleek dat de forel destijds 
door onderzoekers in Londen was 
uitgezet. Er werd een vindersloon 
van vijftig euro in het vooruitzicht 
gesteld als de vinder van de tracker 
contact zou opnemen met het 
onderzoeksbureau. Via de inge-
brachte chip konden onderzoekers 
namelijk vaststellen welke richting 
de zeeforel zwemt en hoe dicht deze 
de kust nadert.’’

Zandsuppletie
Valeraine zegt dat er door de recente 
zandsuppleties letterlijk veel boven 
water komt. ,,De zeebodem wordt 
dan omgewoeld en voorwerpen die 
al jaren onder het zand lagen komen 
dan vrij. Ik ga graag naar het strand 
wanneer het code rood of oranje is 
geweest. Je hebt dan de grootste 
kans om bijzondere dingen tegen te 
komen.’’

Schelpenkettingen
Mooie schelpen die Valeraine tijdens 
het verzamelen van afval tegenkomt 
gaan mee als ‘bijvangst’. Thuis maakt 
ze hier mooie schelpenkettingen 
van. Als ze er enkele toont blijkt al 
gauw dat hier een creatieve geest 
achter schuilt. Valeraine: ,,In 2021 

Castricum - Valeraine van Dijck is pas tien jaar, maar toch al milieube-
wust. Ze maakt zich zorgen om de vervuiling van de kust en is daarom 
vaak met haar emmertje op het strand te vinden. Alles wat zij er aantreft 
neemt ze mee naar huis. Met de dingen die zich hiervoor lenen siert zij 
thuis op creatieve wijze de tuin op.

Valeraine (10) houdt het strand schoon 
en maakt vervolgens de tuin gezellig

De voortuin bij de ouderlijke woning van Valeraine is een lust voor het oog.
Foto: aangeleverd

Valeraine is regelmatig op het strand te vinden om zeeglas op te ruimen.
Foto: Henk de Reus

Valeraine biedt haar 
schelpenkettingen voor € 3,50 te koop 
aan. De opbrengsten gaan naar goede 
doelen. Foto: Henk de Reus

werd er op onze school een markt 
gehouden. Je moest eigen gemaakte 
dingen meenemen die ter plaatse 
werden verkocht. De opbrengst van 
de markt ging naar stichting KiKa. 
Klasgenootjes kwamen aan met zelf-
gekweekte plantjes, penhouders, 
telefoonzakjes en andere zelfge-
maakte dingen. Alles moest gemaakt 
zijn van duurzaam materiaal. De 

opbrengst van alle kraampjes was € 
405.’’
Valeraine heeft thuis nog heel wat 
schelpenkettingen liggen die ze 
graag wil verkopen. Ze kosten € 
3,50. De opbrengst gaat naar goede 
doelen. Wie zo’n mooie ketting wil 
hebben kan contact met haar 
opnemen (veryvaiana@gmail.com). 
Intussen zet zij haar missie voort.
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Castricum - Bij kantoorboekhandel 
Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19 staan deze week en 
volgende week diverse activiteiten in 
het teken van de Kinderboekenweek. 
Vanmiddag presenteert Anita Boots 
haar nieuwe prentenboek ‘Waar zijn 
de stippen van Sproet?’ met een 
poppenvoorstelling voor kinderen. 
Zaterdag 8 oktober is Tijs van Marle 
te gast, hij is de auteur van de Knots-
serie. Muzikant en schrijver Cees van 
den Berg komt zelfs twee keer langs, 
hij is op dinsdag 11 en donderdag 13 
oktober van de partij met zijn boek 
‘Lotje Later’.

Anita Boots is in het dagelijks leven 
leerkracht van een kleutergroep. Ze 

vertelt: ,,Mijn kleuters waren proefko-
nijn bij de ontwikkeling van het 
prentenboek. Ze reageerden erg 
enthousiast op het verhaal en de 
kleurige illustraties en droegen 
nieuwe ideeën en oplossingen aan 
voor Sproet. Dat is ook gelijk het 
thema van het boek: hoe ga je om 
met een tegenslag of een teleurstel-
ling? Laat je je hoofd hangen of zoek 
je naar een oplossing?’’ Kunstenaar 
Peter Richard Winkelaar verzorgde 
illustraties voor het boek, waarin het 
verhaal op rijm is gesteld. Het pren-
tenboek is bedoeld voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar. Kinderen kunnen zelf 
de a�oop ervan bepalen.

Tijs van Marle presenteert het derde 

Kinderboekenweek bij 
kantoorboekhandel Laan

Anita Boots tijdens een voorleessessie. 
Foto: aangeleverd

Muzikant en schrijver Cees van den 
Berg. Foto: Nina Dozy

Tijs van Marle is de auteur van de 
kinderboekenserie Knots. Foto: 
aangeleverd

boek in zijn reeks Knots. In dit nieuwe 
boek gaat Knots samen met zijn 
beste vriend Freddie en zijn eigen-
wijze zusje Tuf op zoek naar de Grot 
der Wensen. Hier wil hij wensen dat 
er nooit meer ruzie is tussen de 
holenmensen en de Oerkies. Een 
stoer en humoristisch avontuur, 
geschikt om zelf te lezen door 
kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. De 
vele grappige illustraties zijn van 
Esther van den Brink. Cees van den 
Berg speelde jarenlang basgitaar – 
en later contrabas – in bandjes. 
Daarna begon hij met schrijven. Eerst 
als muziekrecensent en interviewer, 
maar in 2016 debuteerde hij met zijn 
kinderboek Lotje Later. Afgelopen 
zomer verscheen het boek Joe 
Mellow.
Kijk op www.kantoorboek.nl voor 
meer informatie.

Nieuwe muziekcursussen voor 
de jongsten bij Toonbeeld
Castricum - Op maandag 24 oktober 
starten bij Toonbeeld Geesterhage 
drie kindercursussen waaronder die 
voor ‘Stuiterende Kleuters’ (5 en 6 
jaar). Onder leiding van Fleur van 
Uhm wordt in deze fysieke workshop 
een combinatie gemaakt van muziek, 

theater en bewegen. Een te gekke 
combinatie…! 
Naast deze nieuwe cursus starten 
ook cursussen voor de allerjongsten: 
‘Rollende Dreumesen’ (1 en 2 jaar) en 
‘Swingende Peuters’ (2 tot 4 jaar). De 
laatste twee cursussen vinden plaats 

in de ochtend en zijn voor (groot-)
ouders en kind. De kleutercursus 
vindt plaats om 15.30 uur. 
Aanmelden kan via www.toonbeeld.
tv en informatie kunt u krijgen via de 
administratie van Toonbeeld via tele-
foonnummer 0251 659012.

Castricum - Op 25 september vond 
voor de tweede keer een Jazz Amuse 
Diner plaats bij hotel-restaurant 
Huize Koningsbosch. 

De vorige editie was zo’n succes dat 
deze editie binnen een week was 
uitverkocht.
De gasten werden vóór het concert 

in het restaurant ontvangen voor 
een gratis aangeboden smakelijk 
aperitief van Limmencello (gemaakt 
in Limmen) met cava. De artiesten 
begaven zich onder de gasten waar-
door een ‘Meet & Greet’ mogelijk 
was. Om 17.30 uur werd iedereen 
naar zijn/haar gereserveerde tafel 
begeleid en begonnen de muzi-
kanten Jos van Beest (pianist), Mari-
elle Koeman (zang), Hans Mantel 
(bas) en Vincent Koning (gitaar) een 
ongeëvenaard easy listening jazzre-
pertoire te spelen. Kort daarna werd 
de eerste amuse uitgeserveerd met 
een heerlijk glas wijn. In totaal 
ontvingen de gasten zes amuses, 
twee glazen wijn, karafwater en een 
kop ko�e of thee. Muziek, eten en 
drinken waren inbegrepen in de 
ticketprijs van 69 euro. Meteen na 
a�oop hadden al twaalf gasten zich 
opnieuw aangemeld voor de 
volgende editie, die plaatsvindt op 
zondag 29 januari 2023. Kaarten zijn 
nu nog op www.huizekoningsbosch.
nl te verkrijgen.

Totaal uitverkocht Jazz Amuse 
Diner oogst hoge waardering

Sfeerimpressie van het tweede Jazz Amuse Diner. Foto: Huize Koningsbosch

Door Henk de Reus

Wie er deze dagen op uit gaat en zijn 
ogen goed de kost geeft is getuige van 
een natuur in haar volle pracht. 
Paddenstoelen in alle kleuren en 
maten sieren de bosranden op. We 
stelden boswachter Luc Knijnsberg 
enkele vragen over dit natuurver-
schijnsel. Hij is al 25 jaar boswachter en 
was als klein jongetje al geïnteresseerd 
in vogels, insecten, vlinders en padden-
stoelen. Luc heeft, zoals hij zelf zegt, 
van zijn hobby z’n beroep gemaakt.

Hoeveel paddenstoelensoorten 
komen er in de Castricumse duinen 
voor?
,,Er komen in de duinen heel veel 
paddenstoelsoorten voor. Dit is mede 
te danken aan de grote verscheiden-
heid aan habitats/biotopen. Zo zijn er 
paddenstoelensoorten die in naaldbos 
of in loofbos voorkomen, maar we 
tre�en ze ook aan in struwelen en in 
het open duingrasland. Zelfs in de 
Zeereep tussen het Helmgras groeien 
bijzondere paddenstoelen. In de 
duinen komen ongeveer 2500 soorten 
paddenstoelen voor.’’

Wat is hier de meest voorkomende 
paddenstoel?
,,De meest voorkomende soort is 
vermoedelijk de dodelijk giftige 
Groene knolamaniet. Deze soort groeit 
samen met de Zomereik en deze 
boomsoort is dominant in onze 
bossen. De paddenstoel leeft samen 
met de boom en ze hebben elkaar 
nodig voor voedingssto�en die ze zelf 
niet kunnen opnemen. Het zijn de 
zogenoemde mycorhiza-soorten.’’

Heeft het duinbeheer van de 
afgelopen jaren invloed gehad op 
paddenstoelen?
,,Door het ‘Dood hout leeft’-beleid van 
PWN zijn de houtbewonende soorten 
toegenomen. Hoe meer dood hout, 
hoe meer zwammen er zijn om dit af te 
breken. Een gevolg van het nieuwe 
beleid is de vorig jaar ontdekte 
Bisschopsmuts op een dode populie-
renstam in Bakkum. Het was een soort 
die was uitgestorven en nu weer op 
twee plekken in Nederland voorkomt. 
Door het begrazen en maaien van ons 
duingrasland houden we dit gezond 
voor planten maar ook voor duingras-
landsoorten. Deze houden van een 

schrale arme bodem. Denk hierbij aan 
diverse soorten wasplaten, de orchi-
deeën onder de zwammen.’’

Zijn er de afgelopen decennia nog 
veranderingen opgetreden door de 
klimaatverandering?
,,Door de opwarming van de aarde zien 
we een verandering bij onze padden-
stoelen. Zo duiken er steeds meer 
zuidelijke soorten op in onze duinen. 
Deze soorten gedijen goed in warme 
hete zomers en pro�teren dan van 
hevige neerslag.’’

Heeft de lange, droge en warme 
zomer van dit jaar invloed op de 
paddenstoelenpopulatie?
,,Paddenstoelen hebben veel vocht en 
warmte nodig. Door de hete zomer en 
de nu erg natte nazomer/herfst 
schieten ze dan ook letterlijk als 
paddenstoelen uit de grond. Oktober is 
de topmaand, dus je moet nu naar 
buiten gaan om te genieten van al dat 
moois.’’

Paddenstoelendag
,,Komende zondag 9 oktober organi-
seert PWN, samen met het IVN, een 
paddenstoelen dag in het Bezoekers-
centrum de Schaapskooi in Bergen. Dit 
ligt langs de Zeeweg, de weg van 
Bergen naar Bergen aan Zee Deze dag 
is vrij toegankelijk en er vinden veel 
activiteiten plaats, zoals excursies en 
knutselen. Er is een markt en een echte 
paddenstoelentafel met soorten uit de 
duinen. Een leuke en leerzame dag om 
er met het hele gezin op uit te gaan.’’

Speciaal voor de kinderen heeft de 
boswachter nog een tip: ,,Kijk vooral bij 
elke paddenstoel of er een deurtje in 
zit en of er rode laarsjes voor staan.’’

Castricum - Je kunt er op wachten als het eind september �ink regent. De 
paddenstoelen schieten direct uit de grond. Een wandeling langs het 
‘Paddenstoelenlaantje’ (bij liefhebbers van paddenstoelen bekend) in de 
Bakkumse duinen levert fraaie plaatjes op. De redactie stelde boswachter 
en paddenstoelenkenner Luc Knijnsberg enkele vragen.

Kleurrijke paddenstoelen 
luiden begin van de herfst in

Boswachter Luc Knijnsbergen bij 
enkele vliegenzwammen. Foto: Henk 
de Reus

Paddenstoelen �euren het bos op. Boven: de boleet (l) en de vliegenzwam. Onder: 
donsinktzwammen (l) en de panteramaniet. Foto: Henk de Reus
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WOENSDAG 5 OKTOBER
Start Kinderboekenweek 2022 in 
Bibliotheek Kennemerwaard. Diverse 
activiteiten tot en met 16 oktober. Info 
en aanmelden via www.bknw.nl/
kinderboekenweek.

Jeu de Boules voor 55-plussers om 
13.45 en 19.00 uur bij cultureel 
centrum Vredeburg aan de Dusseldor-
perweg 64 in Limmen. Aanmelden 
niet nodig, deelname is gratis.

Presentatie prentenboek ‘Waar zijn de 
stippen van Sproet’ door Anita Boots 
om 15.00 uur bij kantoorboekhandel 
Laan aan de Burgemeester Mooijstraat 
19 in Castricum. De presentatie is in de 
vorm van een poppenvoorstelling 
voor kinderen (2-6 jaar).

Lezing door Cees Verkerke over zijn 
Engelse tuin om 20.00 uur (inloop 
19.30 uur) in de Ter Coulsterkerk aan 
de Holleweg 111 in Heiloo. Entreeprijs 
3,50 euro (gratis voor leden Groei & 
Bloei). Info op https://midden-kenne-
merland.groei.nl.

DONDERDAG 6 OKTOBER
Fietstocht (25 kilometer) onder leiding 
van de buurtsportcoaches om 10.00 
uur vanaf het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Castricum. 
Aanmelden via www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland is verplicht. Info 
bij Winnie Assendelft (wassendelft@
teamsportservice.nl / 0251 254740).

Feestelijke opening Peutercafé 
Limmen van 10.00 tot 11.30 uur in de 
bibliotheek aan de Lage Weide 2 in 
Limmen. Info via peutercafe@welzijn-

castricum.nl of bel 06 42892157.
Taalbingo van 11.00 tot 12.00 uur in 
bibliotheek Kennemerwaard aan de 
Geesterduinweg 1 in Castricum. Deel-
name is gratis.Gratis proe�essen zang 
van 13.00 tot 17.00 uur bij Toonbeeld 
Geesterhage aan de Geesterduinweg 7 
in Castricum. Aanmelden via info@
toonbeeld.tv.

Buiten-�t-les voor volwassenen 
(50-plus) door gymnastiekvereniging 
DOS van 14.00 tot 15.00 uur op het 
kunstgras-pannaveldje van het sport-
park aan De Puikman in Castricum.

VRIJDAG 7 OKTOBER
Kermis in Bakkum.

Jubileumactie vijf jaar Jeann@ Goud-
smid aan Geesterduin 16 in Castricum 
met hapjes, drankjes en kans op een 
leuke prijs bij inlevering kassabon. 
Geopend van 09.30 tot 17.30 uur.

Barbecue en pubquiz voor jongeren 
van 18.00 tot 21.30 uur bij Welzijn 
Castricum en Join Us. Locatie wordt 
nog bekendgemaakt. Deelname is 
gratis. Aanmelden via: k.stolk@welzijn-
castricum.nl of via 06 53487286.

ZATERDAG 8 OKTOBER
Kermis in Bakkum.

IVN Natuurwerkdag van 09.30 tot 
14.00 uur bij de Linie van Beverwijk. 
Verzamelpunt om 09.30 uur op de 
Krayenho�aan tegenover huis-
nummer 39. Zelf werkkleding, laarzen 
en lunch meenemen. Gereedschap en 
ko�e met vlaai zijn aanwezig. 
Aanmelden bij Marc van Schie (06 

22575748) en info op www.ivn.nl/zk.

Jubileumactie vijf jaar Jeann@ Goud-
smid aan Geesterduin 16 in Castricum 
met hapjes, drankjes en kans op een 
leuke prijs bij inlevering kassabon. 
Geopend van 09.30 tot 16.30 uur.

Open huis van 12.00 tot 16.00 uur bij 
Hospice Beverwijk aan de Zeestraat 92 
in Beverwijk. Info via www.hospice-
beverwijk.nl.

Finale NK Keezen van 12.00 tot 16.00 
uur bij Heeren van Limmen aan de 
Dusseldorperweg 103 in Limmen. 

Repair Café (speciale editie: kinder-
speelgoed) van 12.30 tot 14.30 uur in 
de bibliotheek aan de Geesterduinweg 
1 in Castricum. Samen met de aanwe-
zige vrijwilligers het speelgoed 
proberen te repareren. Toegang gratis.

Lezing over de geschiedenis van de 
Abdij van Egmond om 13.30 uur aan 
de Vennewatersweg 27a in Egmond-
Binnen. Entreeprijs 10 euro. 
Aanmelden via www.abdijvaneg-
mond.nl.

Boekpresentatie ‘Knots 3’ door Tijs van 
Marle om 14.00 uur bij kantoorboek-
handel Laan aan de Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum.

Lezing ‘Door de seizoenen’ door Jan 
Castricum om 14.00 uur in bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johannisweg 
2 in Castricum. Entreeprijs 3 euro 
(gratis voor leden vogelwerkgroep). 
Pubquiz van 20.30 tot 23.00 uur 
(inloop 20.00 uur) bij EetBarLekker aan 

de Dusseldorperweg 56 in Limmen. 
Teams twee tot zes personen, kosten 
4,50 euro per persoon. Inschrijven via 
info@eetbarlekker.nl of 06 54235682.

ZONDAG 9 OKTOBER
Kermis in Bakkum.

Kinderworkshop gezond snoep maken 
door Sjef Torrie (Thorwald Voss) van 
14.00 tot 15.00 uur in theater Konings-
duyn aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Maximaal twintig kinderen. 
Kaarten à 12,50 euro via https://gees-
terhage.nl/theater-koningsduyn.

Akoestisch optreden Clear Horizon om 
15.00 uur bij restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 in 
Bakkum met old-time Americana, 
country en bluegrass. Info op www.
deoudekeuken.net.

MAANDAG 10 OKTOBER
Klankmeditatie met Laura Lotti (Kelti-
sche harp) van 20.00 tot 21.30 uur 
(inloop 19.45 uur) in de protestantse 
kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 in 
Limmen. Zelf matrasje of deken en 
kussentje meenemen. Deelname kost 
29,50 euro inclusief ayurvedische thee 
en versnaperingen. Info op www.
sakagaweea.nl of bel: 06 36155637.

DINSDAG 11 OKTOBER
Boekpresentatie ‘Lotje Later’ door 
muzikant/schrijver Cees van den Berg 
van 10.00 tot 14.00 uur bij kantoor-
boekhandel Laan aan de Burge-
meester Mooijstraat 19 in Castricum.

WOENSDAG 12 OKTOBER
Open avond voor belangstellenden 
van 19.30 tot 21.00 uur bij Vrijmetse-

laars Castricum in vrijmetselaarsloge 
Branding aan de Dorpsstraat 115 in 
Castricum. Info op www.vrijmetse-
laarsloge-branding.nl.

EXPOSITIES

Expositie kunstproject Ronduit Uitge-
sproken (thema: vrouwen en gender-
gelijkheid) te zien in cultureel centrum 
Geesterhage aan de Geesterduinweg 3 
in Castricum tot en met 6 oktober. Info 
op www.mariekewarmelink.com.

Bioloog Michel van Noort toont tot en 
met 10 november een bijzondere 
collectie aquarellen met als thema de 
kolibrie. De expositie is te zien in de 
Tuin van Kapitein Rommel tegenover 
het NS-station van Castricum. 
Geopend maandag tot en met vrijdag 
van 09.30 tot 16.30 uur.

Ed Vader uit Alkmaar exposeert tot en 
met 5 december in restaurant De 
Oude Keuken aan de Oude Parklaan 
117 in Bakkum. Met vlakken, kleuren, 
beweging en diepte creëert hij in zijn 
schilderijen een eigen poëtische 
werkelijkheid. Kijk op www.deoude-
keuken.net voor openingstijden en 
overige informatie.

De expositie ‘Castricum Spoort’ van 
Oud-Castricum over de geschiedenis 
van de Castricumse spoorlijn is tot en 
met april 2023 te bezichtigen in 
gebouw De Duynkant aan de 
Geversweg 1b in Castricum. Geopend 
elke eerste en derde zondag van de 
maand tussen 13.30 en 16.00 uur. 
Toegang 1 euro (gratis voor leden).
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LEZERSPOST

Ik las in de Castricummer dat raadslid Remco van Zelst (Lokaal Vitaal) 
vragen heeft gesteld over de aanleg van de glasvezelkabel. Goed dat de 
heer Van Zelst deze vragen stelt, maar zoals zo vaak in de gemeente 
Castricum rijkelijk laat. Het ‘kwaad’ is al geschied. Kijk ook naar mijn inge-
zonden stukjes van 5 en 29 mei. Burgemeester en wethouders hebben 
ons opgezadeld met een boel overlast en onduidelijkheid. Mijn stelling in 
de eerdere stukjes (één kabel of geen kabel) is niet ter harte genomen.

Er gaan nu twee partijen kabels leggen, wat zeer waarschijnlijk gevolgd 
gaat worden door nog andere partijen zoals KPN en Ziggo. Compleet van 
de gekke, maar het is wel de realiteit. Dit alles omdat onze burgemeester 
en wethouders marktwerking zo hoog in het vaandel hebben staan. Nou, 
we weten allemaal waar doorgeslagen marktwerking toe leidt. Het is te 
gemakkelijk van burgemeester en wethouders om te verwijzen naar de 
wet en het daarbij te laten.

Frans klein Ikink, Castricum

Glasvezelnetwerk

Door Hans Boot

Tijdens haar studie Media en Infor-
matie Management (MIM) woonde 
ze in Amsterdam, vijf jaar geleden 
verhuisde Ellen Vos (1982) naar een 
nieuwbouwwoning op Duin en 
Bosch.
Zij vertelt hoe ze betrokken is 
geraakt bij het genomineerde 
jeugdprogramma: ,,Ik heb altijd 
voor de publieke omroep gewerkt 

en vervulde daarvoor diverse func-
ties. Eerst als redacteur en daarna 
als regisseur. 
Ongeveer anderhalf jaar geleden 
werd ik eindredacteur van het 
kindertelevisieprogramma ‘Hallo, ik 
heb kanker’ van de EO voor NPO 
Zapp. Er zijn daarvan dit jaar vanaf 9 
januari tot en met 13 februari zes 
a�everingen uitgezonden op 
zondag om 17.50 uur. Zowel inhou-
delijk als creatief was ik verantwoor-

Castricum - Ellen Vos woont in Castricum en was eindredacteur van zes 
a�everingen van het EO-televisieprogramma ‘Hallo, ik heb kanker’. De 
serie over vier kinderen met deze ziekte is genomineerd voor de verkie-
zing van de Televizier-Ster Jeugd op 6 oktober in Carré.

Programma ‘Hallo, ik heb kanker’ 
genomineerd voor Televizier-Ster

Ellen tijdens de opnames van ‘Hallo, ik heb kanker’. Foto: aangeleverd

De kinderen met presentatrice Anne-Mar Zwart. Foto: aangeleverd

delijk voor de serie. Eerst heb ik 
overleg gehad met het Prinses 
Máxima Centrum voor kinderonco-
logie in Utrecht en ben ik met 
verschillende kinderen tussen de 10 
en 15 jaar in gesprek gegaan om er 
vier te selecteren met uiteenlo-
pende vormen van kanker. Daarna 
zijn we begonnen met het �lmen 
van de kinderen. We hebben deze 
serie gemaakt met een speciaal 
team van ongeveer tien medewer-
kers, waarmee het heel prettig 
samenwerken was.’’

Document
Over de insteek van het programma 
zegt Ellen: ,,We laten zien hoe het 
voor vier tieners is om te leven met 
de gevreesde volksziekte. Natuurlijk 
kent iedereen wel iemand met 
kanker, maar hoe is het om zelf 
kanker te hebben? Tijdens de 
opnames heb ik geconstateerd dat 
deze kinderen niets anders willen 
dan erbij te horen, net als elk ander 
kind. We laten dan ook heel veel 
zien van wat ze wel kunnen.’’

Op de vraag of het Ellen niet veel 
moeite kostte om met dit enigszins 
beladen onderwerp om te gaan, 
luidt haar resolute antwoord: ,,Nee, 
ik kreeg er juist energie van toen ik 
kinderen in deze leeftijdsgroep kon 
helpen om hun verhaal te vertellen. 
Niemand wil ziek zijn en al helemaal 
niet in deze fase van je leven.’’

Een logisch gevolg van het werken 
met jongeren is, dat je ook de 
ouders daarvan ontmoet. ,,Daarmee 
heb ik ook intensief contact gehad. 
Met de ouders werd er overlegd 
over alle opnames. Het programma 
is voor hen ook een mooi document 
om een moeilijke periode in hun 
leven vast te leggen’’, aldus Ellen.

Moed
Vanzelfsprekend is ze er trots op dat 
‘Hallo, ik heb kanker’ in omroepland 
indruk heeft gemaakt: ,,We zijn 
genomineerd voor de Televizier-
Ster Jeugd, dat vroeger ‘De gouden 
stuiver’ werd genoemd. De andere 

Door Hans Boot

‘Voetbalkunstenaar’
Barry Pirovano werd geboren in 
Amsterdam, groeide op in Heems-
kerk en keerde terug naar de hoofd-
stad voor zijn studies, zoals hij 
vertelt: ,,Aan de UvA studeerde ik 
Film- en Televisiewetenschap en 
daarna volgde ik in Utrecht de Hoge-
school voor Kunsten.’’
De loopbaan van Barry is verrassend 
te noemen: ,,Rond het millennium 
ben ik aan het werk gegaan bij de 
Postcodeloterij. Daar ben ik tot 2019 
gebleven. Mijn grote hobby is al van 

jongs af aan tekenen en ondanks dat 
ik geen gra�sche opleiding heb 
gehad, ben ik naast mijn werk rond 
2016 gestart met een webshop voor 
het maken van vooral voetbalillus-
traties. De eerste twee jaar deed ik 
dat vanuit huis. Ik woonde inmiddels 
met mijn gezin in het eerste woning-
bouwplan op Duin en Bosch. Sinds 
2020 huur ik voor mijn werk een 
ruimte in het Administratiegebouw, 
dus ik ben in een mum van tijd 
thuis.’’

Goed zichtbaar
Barry licht toe hoe hij aan zijn 

bijzondere opdracht kwam: ,,Omdat 
mijn illustraties via social media ook 
in de voetbalwereld behoorlijk 
bekend waren geworden, werd ik 
vorig jaar rond deze tijd benaderd 
door de Eredivisie om de bal voor 
het seizoen 2022-2023 te 
ontwerpen. In principe was ik daar 
vrij in, maar moest me wel houden 
aan het thema ‘Daar waar het 
begon’. Dat slaat op het feit dat elke 
profvoetballer ooit begonnen is als 
amateur. Toen ben ik teruggegaan 
naar mijn eigen ervaringen bij 
ADO’20, waar ik in mijn jeugd heb 
gevoetbald. Zo kwam ik op attri-
buten als bijvoorbeeld een plastic 
theebekertje in de rust, badslippers, 
sporttas, een keepershandschoen, 
gele kaart etc.’’
De kunstenaar kreeg ongeveer een 

Bakkummer Barry Pirovano 
ontwierp Eredivisiebal
Castricum - De tekenvaardigheden van Barry Pirovano (1976) groeiden 
uit tot een eigen webshop voor het maken van illustraties. Zijn toene-
mende bekendheid leidde ertoe dat de Bakkummer werd gevraagd om 
de Eredivisiebal voor het huidige seizoen te ontwerpen.

genomineerden zijn ‘Hands Up’ van 
de KRO-NCRV en ‘Steken en Prikken’ 
van BNNVARA. Ik heb geen �auw 
idee of we voor de ster in aanmer-
king komen, maar ik gun het vooral 
de vier kinderen van ons 
programma van harte. Zij zijn er 
ook bij op het gala in Carré en het 
zou een prachtige waardering zijn 
voor hun moed om anderen een 
kijkje in hun leven te geven. De 
uitzending van het Gouden Televi-
zier-Ring Gala 2022 is donderdag-
avond 6 oktober live op NPO1 te 
volgen. De uitzendingen en meer 
info over het programma en de 
kinderen zijn te vinden via eo.nl/
halloikhebkanker.’’

Barry met de Eredivisiebal van dit seizoen. Foto: Hans Boot maand de tijd om zijn eerste 
ontwerp in te leveren en kreeg ook 
wat eisen mee: ,,De bal moest goed 
zichtbaar zijn voor zowel spelers als 
kijkers. Dat is ook een van de 
redenen waarom ik gekozen heb 
voor een combinatie van de kleuren 
petrol en mint. In verband met de 
verkoopbaarheid moest het ook een 
mooie bal worden. Daarnaast stond 
ik erop dat mijn persoonlijke stijl in 
het ontwerp werd verwerkt.’’

Eredivisiemoment
Gelet op het gebruik zijn er verschil-
lende versies van de bal in omloop. 
,,De Eredivisie speelt kwalitatief met 
de beste en daardoor ook duurste 
bal. Daarnaast is er eentje voor de 
amateurs gemaakt en eentje voor 
het voetbal op de pleintjes. De bal 
wordt niet gebruikt in de Keuken 
Kampioen Divisie, maar komt af en 
toe wel voorbij in Europese 
wedstrijden of in het damesvoetbal’’, 
aldus Barry. Op de vraag wie er nog 
meer tot zijn opdrachtgevers 
behoren en wat hij daarvoor zoal 
produceert, antwoordt hij: ,,Naast de 
KNVB weten ook clubs als Ajax en 

Telstar mij te vinden en maak ik 
portretten voor ze of illustraties voor 
onder andere clubbladen en relatie-
geschenken. Op dit moment ben ik 
ook bezig met het visualiseren van 
het Eredivisiemoment van de Maand 
augustus. Verder maak ik ook kunst-
werken in opdracht voor 
particulieren.’’

Favoriete club
Je zou mogen verwachten dat 
iemand, die zo nauw betrokken is bij 
de voetbalsport, ook een favoriete 
club heeft. Maar dat geldt niet voor 
Barry: ,,Ik heb wel sympathie voor de 
profclubs in deze regio, maar gekke, 
onverwachte en emotionele gebeur-
tenissen raken mij meer. Net zoals 
internationale successen. In mijn 
gezin zijn de voorkeuren wel heel 
duidelijk verdeeld. Onze dochter Ari 
van tien is voor Ajax en zoon Jacob 
van acht is fan van PSV. Zoon Olivier 
is nog maar vier en eigenlijk te jong 
om zich hierover uit te spreken. 
Laatst hoorde ik hem wel het Feyen-
oordlied ‘Hand in hand kameraden’ 
zingen, maar misschien kan ik hem 
nog omturnen naar AZ...?’’
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Akersloot - Meervogels’31 2 startte 
deze zonnige zondag op indrukwek-
kende wijze in De Rijp, waar het de 
gelijknamige vereniging met de rust 
al op een 0-4-achterstand trakteerde. 
Het werd uiteindelijk 1-4, maar het 
spel was naar tevredenheid.

Door Nico Adrichem (Meervogels ’31)

Dat kunnen we helaas niet zeggen 
van ons vlaggenschip, dat de uitwed-
strijd speelde in Koedijk. 
De eerste 25 minuten was er nog niet 
veel loos: onze doelman Cas Hoog-
land had z’n handen nog niet hoeven 

gebruiken. Gezegd moet worden dat 
ook wij het – ondanks veel balbezit 
– Koedijk nauwelijks lastig konden 
maken. En toen lag daar zo maar de 
1-0 in het net en wel op een ongeluk-
kige manier: via een Meervogels-
been caramboleerde de bal langs 
onze keeper en waren we helemaal 
het spoor bijster. Maar dan nog 
mogen de 2- en 3-0 niet vallen op de 
manier zoals het nu ging. 
Heel slecht omschakelen bij balver-
lies en ontzettend slap verdedigen 
bij een corner en Koedijk – dat zeker 
niet groots speelde – ging met een 
lach van oor tot oor de kleedkamer in 

Meervogels ’31 helaas nog niet 
zo ver: Koedijk wint met 3-0

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft andermaal de winst opgeëist 
in de strijd om de OIT-cup. Het was 
echter geruime tijd onzeker of het 
hem opnieuw zou lukken de winst 
te pakken, omdat hij lange tijd 
Dave van Kuilenburg in zijn wiel 
moest dulden. De omslag was een 
per abuis verkeerd ingeschatte 

uitwijkactie van Piet Veldt op het 
moment van inhalen door het 
leidende duo Henk Verdonk junior/
Dave van Kuilenburg. Veldt 
belandde tegen een boom en de 
twee leiders stapten even af om te 
zien of alles oké was. Gelukkig was 
er geen sprake van fysiek letsel. Dit 
vastgesteld hebbend was de geest 
uit de �es bij Henk Verdonk junior 

Verdonk junior wint tweestrijd

Limmen - Als je om de bovenste 
plaatsen wilt meedoen, moet je ook 
mindere wedstrijden winnen. 
Dat deed Limmen, maar tegen een 
ploeg als Purmerend had het verschil 
groter moeten zijn.

Door Willem Koot (vv Limmen)

Na drie jaar tegen Purmerend 
gespeeld te hebben op kunstgras, 
speelt de thuisclub nu weer op het 
oude hoofdveld met gewoon gras. 
Een voordeel voor Limmen zou je 
zeggen, daar er geen kunstgras in 
Limmen te vinden is. De oranje-
witten begonnen goed, maar de 
kansen die ze kregen werden door 
hun ervaren keeper gepareerd of 
knullig om zeep geholpen. 
Een teleurstellende eerste helft die 
met 0-0 de rust in ging. Sem Winter 
bleef na de rust uit voorzorg binnen 
en werd vervangen door de van ADO 
‘20 afkomstige Wester Kuijpers. Niet 
scoren? Dan doet Purmerend het 
wel. Limmen werd wakker en begon 
de duimschroeven aan te draaien. 
Dat resulteerde in een mooie aanval 
met een assist van Jacco de Jong. 
De afmaker was Mika Miettinen die 
kogelhard in het dak schoot: 1-1. 
Alles op alles, moet de trainer 
gedacht hebben. Gelijkspel is maar 
één punt en met winst moet je drie 

keer gelijkspelen. In de laatste 
minuut van de reguliere speeltijd 
brak Jacco wederom door. Zijn 
voorzet kwam weer bij Mika, die de 
bal er zo in kon schuiven. 
Een verdiende overwinning, maar 
het moet stukken beter. 
Wellicht een vertrouwd systeem. Ik 
vraag mij af of de spelers dit systeem 
machtig zijn. Volgende week komen 
we zeker kijken.

Limmen wint uitwedstrijd in 
Purmerend in laatste minuut

Door FC Castricum

Castricum - De discussie zal nog wel 
enige dagen de gemoederen 
verhitten. Zowel de scheidsrechter 
als de grensrechter oordeelden geen 
buitenspel waarmee Always Forward 
op gelijke hoogte kwam met FC 
Castricum. Hoewel de mannen van 
coach Ralph Blom een paar kleine 
kansen kregen, was Always Forward 
een maatje te groot. In eigen huis 
verloor FC Castricum met 3-1 en dat 

was even slikken.
De dug-out van de Castricummers 
lijkt meer en meer op een arbeidsbu-
reau. Na a�oop gaf Blom moeiteloos 
acht namen op van geblesseerde 
spelers. ,,Vandaag kon ik Sebastiaan 
Weber niet opstellen. Dan ga je 
schuiven en zet je Thom Heling in de 
voorhoede. 
Door de schorsing van Elario Zweet 
en de langdurig geblesseerde Tjidde 
Geerts speelden wij met een 
compleet nieuwe aanval. 

Foute terugspeelbal wordt 
nekslag voor FC Castricum

Druk op de Koedijker goal. Foto: Jacky Adrichem

De tweeling Co (links) en Aad 
Beentjes: al zeventig jaar supporter 
van vv Limmen, zowel uit als thuis. 
Hier bij de wedstrijd tegen Purmerend, 
in de kantine. Foto: aangeleverd

Aanvoerder Tom Heling in duel met een tegenstander. Foto: Sandy Klaver

Dit is geen excuus, maar wel een feit.’’
Feit is ook dat FC Castricum Joris 
Peijs in de gelederen heeft. Na een 
kwartiertje dammen liet Peijs zien 
hoe er aangevallen dient te worden. 
De halve defensie van Always 
Forward werd in zijn hemd gezet 
waarna het slangenmens van dichtbij 
de score opende: 1-0. Op dat 
moment had FC Castricum de deur 
op slot moeten doen. Tikkie terug, 
nog een tikkie terug en als het nodig 
is nog een tikkie terug. 
Zo breek je het ritme bij je tegen-
partij en ondertussen klikt de klok 
gewoon verder. 
Die rust ontbrak, waarna een 
verkeerde terugspeelbal FC 
Castricum fataal werd. Vanuit buiten-
spelpositie scoorde Always Forward 
de gelijkmaker: 1-1.
Tot de 63e minuut kon FC Castricum 
de bezoekers van het lijf houden. 
Dat was op zich al hoopgevend. Dat 
het team van coach Rob van der 
Wer� in blessuretijd nog 1-3 maakte, 
deed al niet meer ter zake. Volgende 
week reist FC Castricum af naar 
Beverwijk. ,,We kunnen met opge-
heven hoofd van het veld a�open’’, 
constateerde coach Blom. ,,Die 1-1 
was buitenspel. Dat had de scheids-
rechter moeten zien. Deze gasten 
kunnen wel voetballen. 
Tot hun doelpunt zijn ze niet bij ons 
in de buurt geweest. Beverwijk heeft 
zich met een aantal spelers versterkt. 
Dat weet ik ervan. Voor ons is maar 
één medicijn: winnen.’’

voor de thee.

Tweede helft
Meervogels wist het tij na rust niet te 
keren. Mentaal valt er nog veel winst 
te boeken bij deze jonge ploeg en 
elkaar eens de waarheid zeggen zou 
niet verkeerd zijn. Zowel Koedijk als 
Meervogels bakten er niet veel van in 
de rommelige tweede episode. 
Desastreus verdedigen van de onzen 
leverde Koedijk een 4-0-voorsprong 
op en daarna misten zij nog wat 
mogelijkheden. 
Dat Meervogels de stand in het 
laatste kwartier een draaglijker 
aanzien mochten geven, was een 
doekje voor het bloeden. Het werd 
4-2 dankzij tre�ers van Boy Schrier en 
Fedde Both. De eerste punten in 
deze competitie zijn verloren en dat 
is pijnlijk. Keihard werken aan een 
goede organisatie, afspraken 
nakomen en hopen op een snelle 
terugkomst van bepalende spelers 
moeten ervoor zorgen dat we niet al 
snel kansloos zijn voor een hoge 
positie in deze toch niet al te hoog in 
te schatten derde klasse.

Programma
Volgende week:
11.00 uur Meervogels’31 2 - VVW 2
14.00 uur Hugo Boys 1 - Meervo-
gels’31 1
Supporters, help deze jonge ploeg in 
deze moeilijk periode!

Zandvoort/Castricum - Het a�che 
‘Trophy of the Dunes’ verwijst naar 
de vroegere gloriejaren van Circuit 
Zandvoort. Afgelopen weekend 
prijkte na jaren de aanduiding weer 
op het a�che. En dat was terecht. 
Fraaie races in onder meer de 
Supercar Challenge zorgden voor 
spannende races. Vader Pim en zoon 
Lorenzo van Riet, beiden Castricum-
mers, waren van de partij in respec-
tievelijk de races voor de BMW 
M2-races en de Mazda MX-5-cup. 
Voor de familie Van Riet verliep het 
weekend met wisselend succes.
Lorenzo, eveneens rugbyspeler van 
de Castricumse Rugby Club, 
bemande samen met Willem Meijer 
een BMW M2. De eerste race op 
zondag belandde het duo met een 
tweede plaats, pal achter winnaar 
Maxime Oosten, op het erepodium 
en lieten zich de champagne goed 
smaken. Race 2 zondagmiddag 

toonde een geheel ander beeld. Na 
negentien ronden moest Lorenzo, 
liggend in vierde positie, de race 
staken met een lekke band in het 
Scheivlak.
Pim van Riet, uitkomend in de MX-5 
Cup, wist in de eerste race als achtste 
de �nish te passeren. Race twee 
bracht door allerhande problemen 
niet meer op dan een veertiende 
plek. Over twee weken herkansing 
op Circuit Spa/Francorchamps.

Wisselend succes voor vader
en zoon Van Riet in Zandvoort

Lorenzo van Riet sprintte zondag naar 
een vierde plaats. Foto’s: Bert 
Westendorp

Pim van Riet met de Mazda MX-5 kende een teleurstellend weekend.

en had Dave van Kuilenburg het 
nakijken.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond-
Binnen; 2. Dave van Kuilenburg, 
Heiloo; 3. Koen Konst, Castricum; 4. 
Wout Bakker, Heiloo; 5. Walter van 
Kuilenburg, Akersloot; 6. Ron Boen-
dermaker, Egmond aan Zee; 7. Alex 
Hageman, Limmen; 8. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef.

LIMMEN - HOLLANDIA T

Pupil v.d. week: MILO HOPMAN SPELER LIMMEN JO13-1
Balsponsors:  In Stijl Kappers Limmen

ZONDAG 9 OKTOBER
Aanvang 14.30 uur:






