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APPEL CRUMBLE CAKE
ROOMBOTER CAKE MET VERSE STUKJES APPEL 
EN EEN VLEUGJE KANEEL.

Castricum - In december reist een groep leerlingen van het Jac P. Thijssecollege naar Gambia om een school te helpen 
met de bouw van nieuwe klaslokalen en klussen als het verleggen van waterleidingen, schilderwerk etc. Vijf scholieren 
uit 5VWO starten op 18 oktober met een �etstocht naar België die kan worden gesponsord voor het verbeteren van de 
Gambiaanse school. Tekst en foto: Hans Boot. Lees het hele artikel elders in deze krant

Scholieren Jac. P. Thijsecollege 
fietsen voor school in Gambia

Door Ans Pelzer

In de brief schrijft de Adviesraad 
dat zij ‘een visie’ op sociaal domein 
mist, ‘met de nadruk op preventie 
en inclusie’. Ook worden ‘oplos-
singen op basis van de menselijke 
maat gemist’. De Adviesraad merkt 
daarnaast op dat ‘de ambitie om 
het verschil te maken lijkt te 
ontbreken.’ Het beleid rond nieuw-
komers en het beleidskader Sociaal 
Domein 2023-2026 wordt 
genoemd als ‘treurig voorbeeld’. 
Een tweede struikelblok is het feit 
dat besluitvorming grotendeels op 
BUCH- en bovenregionaal niveau 

plaats vindt. ‘De problematiek in de 
gemeente Castricum is anders dan 
in grotere gemeenten als Alkmaar 
en Dijk en Waard. Voor couleur 
lokale blijft vrijwel geen ruimte 
meer in het beleid’, schrijft het 
adviesorgaan. 

De Adviesraad is een onafhankelijk 
orgaan dat het college van burge-
meester en wethouders gevraagd 
en ongevraagd adviseert over het 
gemeentelijk beleid inzake het 
sociaal domein. Vrijwilligers uit de 
gemeente Castricum bevolken 
de-ze raad. De leden van de Advies-
raad Sociaal Domein Castricum 

hebben ‘na rijp beraad en unaniem’ 
besloten op te stappen. 
In de volgende editie van deze 
krant een achtergrondverhaal over 
het besluit van de Adviesraad en 
een gesprek met de vertrekkende 
voorzitter.

Reactie wethouder
Wethouder Binnendijk laat weten 
‘geschrokken’ te zijn van dit voor 
hem onverwachtse besluit van 
adviesraad. Hij wil de discussie 
liever niet in de krant voeren. ,,Het 
is beter dat ik in gesprek ga om te 
horen waar het nu precies aan 
schort. Dat men moeite heeft met 
de verschillende lagen in de BUCH 
en regionaal, begrijp ik. Dat is ook 
lastig. Over andere kwestie wil ik 
graag in gesprek. Wat mij betreft is 
er altijd een opening om te praten.”

Castricum - De leden van de adviesraad Sociaal Domein leggen per 31 
de-cember hun taken neer. In een brief aan het College laat de Advies-
raad we-ten ‘teleurgesteld en ontevreden te zijn over de wijze waarop 
het College heeft geacteerd op het terrein van het sociaal domein’.

Adviesraad Sociaal Domein stapt 
op: ‘teleurstelling en onvrede’

PUZZEL MEE!  

  ELDERS IN DEZE KRANT

Regio - Huis-aan-huisbladen 
bereiken het grootste publiek, 
gevolgd door regionale publieke 
omroepen en regionale dagbladen. 
Dat blijkt uit recent onderzoek van 
het Commissariaat voor de Media.
Het onderzoek is uitgevoerd onder 
ruim tienduizend Nederlanders van 
zestien jaar en ouder. Huis-aan-huis-
kranten worden door de meeste 
respondenten gezien als ‘belang-
rijkste informatiebron’. 
Lees het hele verhaal elders in deze 
krant

’Huis-aan-huiskrant 
heeft grootste bereik’
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. rokkostuum; 7. vereniging voor werknemers;
12. smal en lang stuk hout; 13. Europese vrouw; 14. slag in
het tennisspel; 15. boksterm (afk.); 17. militair voertuig; 19.
vork voor hooiwerk; 21. plutonium (afk.); 22. boeren kiel; 24.
periode van zeer warm weer; 27. brandje; 28. geneesheer; 30.
duw of zet; 31. meisjesnaam; 32. draaistroom; 33. koordans;
35. betaalplaats; 37. deel van gelaat; 38. afbreken (mollen);
41. schaakstelling; 42. katachtig roofdier; 44. openbaar ver-
voermiddel; 46. opgedragen werk; 47. boerenplaats; 48. val-
lende ster; 49. mannetjes kip; 50. fijn gekookte vruchten; 52.
fiets (zuid-Ned.); 54. chocola met vulling; 56. oceaan; 58. ster-
ke genegenheid; 61. rivier in Utrecht; 62. plaats in Oostenrijk;
64. eenheid van filmgevoeligheid; 65. nogmaals; 67. oude lap;
68. gevangenis; 70. spijker met bolle kop; 72. deel van gelaat;
73. beroep in de bouw; 76. omslag voor papieren; 77. IJsland
op auto’s; 78. meubelstuk; 79. strook; 81. mobiele eenheid
(afk.); 82. brood van fijn roggemeel; 83. lastdier (mv.); 84. Chi-
nese munt; 86. schminker; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3.
Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5. sociaal media plat-
vorm; 6. deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van
brood; 9. gymnastiektoestel; 10. rivier in Rusland; 11. grafisch
beroep; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje;
20. priem; 21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhal-
men; 25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doopbek-
ken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Euro-
peaan; 36. weer gezond maken; 37. figuur uit Junglebook; 39.
kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. grote
hertensoort; 45. snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51.
familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 55. afdruk
van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en
reputatie; 60. plaats op de Veluwe; 62. jongensnaam; 63.
Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school
(afk.); 69. gordijn rail; 71. vier ankers wijn; 73. rijstbrandewijn;
74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel); 82.
muzieknoot; 85. heden.
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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 13 OKTOBER 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

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

VRIJDAG 14 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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

ZATERDAG 15 OKTOBER 
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Jan van der 
Linden met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur, Meditatieve viering met 
gemengde zanggroep. Voor-
ganger: J. Olling.

ZONDAG 16 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. S. Rozendal uit 
Alkmaar. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestreamlink 
op www.pkcastricum.nl.

R.K. parochie Sint Jacobus Major 
Akersloot, 10.00 uur, Euch.Viering 
met I. Osterhaus.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Ruben Torres 
met Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Benjamin van Slooten. 
Via https://www.egcastricum.nl/
go/livestream/.

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur, Woord- en Communie-
viering met dameskoor. Voor-
ganger: de heer K. Kroone.

MAANDAG 17 OKTOBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk , 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 18 OKTOBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

Vervolg voorpaginaverhaal

Dit jaar is het de bedoeling dat een 
groep van zeventien leerlingen en 
twee begeleiders op 7 december in 
het vliegtuig stapt om een week in 
Gambia te verblijven voor het doen 
van vrijwilligerswerk op de Mansa-
Colley Bojang School in Jalanbang. 
Docent economie Remco Troost zegt 
daarover: ,,In totaal zijn we daar zes 
keer geweest om de school te helpen 
met allerlei werkzaamheden ter verbe-
tering van de gebouwen en het 
onderwijs. Het doel van de reis is 
tweeledig. Aan de ene kant willen we 
de school steunen en aan de andere 
kant draagt het bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van onze leerlingen. 
Naast het klussen geven ze bijvoor-
beeld ook zelf les in gym, wiskunde of 
muziek.”

Zonder telefoon
Remco vertelt hoe hij eerdere 
bezoeken aan Jalanbang heeft 

ervaren: ,,We worden daar opge-
vangen door medestudenten van een 
middelbare school en verblijven in 
een eenvoudig huisje op het school-
terrein. Twee moeders verzorgen ons 
prima door voor ons te koken. Meestal 
is dat rijst of pasta met een klein 
beetje groente en vlees of vis. Voor 
onze leerlingen is het wel even 
wennen dat je met handen moet eten. 
Het mooie van deze week is dat de 
leerlingen onder de inwoners zijn en 
leren dat niet alles er zo maar is, zoals 
de levering van water. Ook is het 
bijzonder voor ze dat ze een week hun 
telefoon niet kunnen gebruiken. 
Overigens valt en staat de reis met het 
enthousiasme van de docenten, die 
ervoor moeten zorgen dat alles goed 
verloopt en iedereen gezond blijft.”

Positieve indruk
Omdat er veel geld nodig is voor 
verbeteringen op de school in 
Gambia, hebben de leerlingen Gijs de 
Graa�, Jan Adrichem, Karel Drillen-

burg, Mats Heithuis en Toon Gaarthuis 
het initiatief genomen om extra 
gelden te werven voor de gestelde 
doelen. Toon licht toe: ,,Wij gaan op 18 
en 19 oktober een �etstocht maken 
van circa 100 km per dag en hopen 
dat veel mensen een donatie doen 
voor de school. De eerste dag over-
nachten we in een B&B in Maasland 
die onze actie ook sponsort. De 
tweede dag is het einddoel België.”

De leerlingen hebben er veel zin, net 
als in hun Afrikaanse reis zoals Toon 
dat ziet: ,,We kiezen daar bewust voor, 
want ik weet zeker dat die de rest van 
mijn leven een positieve indruk 
achterlaat.”

Mensen die het initiatief van de JPT-
leerlingen een warm hart toedragen, 
kunnen een bijdrage overmaken via 
Gofundme.com/f/�etsen-voor-
Gambia. De �etstocht is te volgen via: 
https://www.instagram.com/
opde�etsvoorgambia/.

Scholieren JPT: ‘veel geld nodig
voor verbetering school Gambia’

Door Ans Pelzer

Jongerenwerkster Amber Hulsken 
(Stichting Welzijn) heeft zichtbaar 
plezier in deze avonden. Ze is de chef 
kok en haar ervaring in horeca en 
jeugdwerk komt hier mooi van pas. 
Gastvrouw Maria Yuste van Vlissingen 
begroet de aanwezigen enthousiast. 
Vanavond staat er Surinaamse roti op 
het menu. Niet voor iedereen een 
bekend gerecht. ,,Wat moet je met die 
pannenkoek erbij?’’ Smullen is het 

voor de meesten. Enkelen komen voor 
de eerste keer maar anderen regel-
matig. Er wordt druk gekletst en er 
worden ervaringen uitgewisseld 
tijdens het eten. Tips over activiteiten 
en wat te doen in Castricum. Het is, 
om dat oer-Nederlandse woord te 
gebruiken, gezellig.

‘Nieuwe start’
Een van de jongeren die in de keuken 
helpt is Maylin (14). Ze wil niet herken-
baar in de krant. Maylin verblijft in 

JeugdzorgPlus instelling Antonius. 
,,De kook- en eetavonden zijn leuk. Ik 
spreek eens andere mensen en ben 
even weg uit Antonius. De jongeren 
daar zijn geen criminelen. Mensen 
denken vaak dat je iets misdaan hebt 
als je daar verblijft. Dat is soms zo, 
maar vaker niet. Ik vind het naar om zo 
bekeken te worden. Heel vaak hebben 
jongeren, zoals ik, gewoon heel veel 
pech gehad en we zoeken een nieuwe 
start.’’

Uitbreiden
Op deze avond zijn zo’n vijftien gasten 
aanwezig, exclusief de mensen van de 
Stichting Welzijn. Eigenlijk ligt het 
maximum op tien. Amber: ,,Ach we 
zijn �exibel. Als het zo goed blijft 
lopen moeten we misschien 

uitbreiden. Moet het dan wel in de 
krant? Dan komen er straks nog meer 
mensen. Maar dat zien we dan wel 
weer. Aanmelden is nodig, dus we 
kunnen op tijd schakelen.’’

Aanmelden
Mee-eten? Elke dinsdag kun je 
aanschuiven. Aanmelden kan tot 
uiterlijk de vrijdag ervoor. Opgeven 
via 0251 656562 of mail naar info@
welzijncastricum.nl o.v.v. Jong 
Castricum Kookt Werelds. De maaltijd 
kost 7 euro. Gasten zijn welkom vanaf 
17.30 uur, om 18.00 uur wordt er 
gegeten. Volgend jaar wordt het de 
ene week ‘Jong Castricum Kookt’ en de 
andere week ‘Castricum kookt 
speciaal’ met hulp van jongeren uit de 
GGZ.

Castricum - Sinds een paar maanden koken jongeren voor buurtgenoten 
in Castricum. Er wordt gegeten in het fraai verbouwde pand aan de 
Dorpsstraat 30. Samen met een van de gastvrouwen van Welzijn 
Castricum koken jongeren een maaltijd voor de bezoekers. Het initiatief 
valt letterlijk en �guurlijk in de smaak. ,,Als het zo goed blijft lopen 
moeten we misschien uitbreiden.’’

Jongeren koken voor liefhebbers 
tijdens ‘Jong Castricum Kookt’

Bezoekers komen graag en enthousiaste jongerenwerkers en stagiairs zorgen voor lekker eten. Foto: Ans Pelzer
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Agenda Raadsplein  
Donderdag 13 oktober 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomst Raadzaal
19.30 – 20.45 Technische sessie bij de begroting 2023

19.30 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
Pauze
Commissies Raadzaal

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

.	 fvalsto enheffing inclusief tarieventabel;
B.	 orensenbelasting;
.	 wijtscheldingsregels gemeentelijke belastingen;

D.	 Leges en tarieventabel;
.	 Lijkbezorgingsrechten inclusief tarieventabel;
.	 Marktgelden inclusief tarieventabel;
.	 Onroerende-zaakbelastingen;
.	 Precariobelasting incl. tarieventabel;

I.	 Reclamebelasting;
.	 Rioolheffing;
.	 Roerende -zaakbelastingen;

L.	 oeristenbelasting;
M. Veergelden.
Commissies Trouwzaal

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

Laat uw duurzame huis zien!
Zonnepanelen op het dak, een 
warmtepomp of het huis geïsoleerd? 
Laat het zien tijdens de Duurzame 
Huizen Route. Op zaterdag 29 oktober 
en 5 november openen honderden 
huiseigenaren in Nederland hun deuren 
voor de buren. Buren komen kijken hoe 
zij ook kunnen verduurzamen. Mogen 
we ook bij u kijken?

Verduurzamen lijkt soms ingewikkeld, 
maar in bijna elk huis zijn er stappen om 
te zetten. Door uw duurzame huis te laten 
zien, helpt u anderen op weg. Ze zien de 

duurzame maatregelen in werking en doen 
inspiratie op voor hun eigen huis. 

Duurzame Huizen Route
Lijkt het u leuk om buurtgenoten te vertellen 
over energiebesparing en de duurzame 
maatregelen in uw huis? Meld u aan via 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. 
U bepaalt zelf op welke dagdelen u 
bezoek wilt ontvangen. Liever alleen online 
inspireren? Voeg uw woning toe aan de 
lijst voorbeeldwoningen, en vertel daar uw 
duurzame verhaal. 

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 commissieverga-
deringen plaats gevolgd door een raads-
vergadering. In een commissievergadering 
vindt het politieke debat over een onderwerp 
plaats. Nadat een onderwerp in de commis-
sie besproken is, wordt er over gestemd in 
de raadsvergadering twee weken later. Wilt u 
uw mening geven in één van de commissie-
vergaderingen, 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 
2022. kunt zich bij de griffie melden als 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. 
anmelden kan via de griffie, tot uiterlijk

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 
terecht. Dat kan per mail via raadsgriffie@
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-
college en facebook.com/RaadCastricum. 

Met vriendelijke groet, 
De gri e van astricum

Dealen met drugs: ondersteuning 
voor bezorgde ouders
Heeft uw puber plots veel meer geld om uit 
te geven? Ziet u ander gedrag dat u onge-
rust maakt? Gaat het slechter op school, 
komt uw kind vaker laat of niet thuis? Ver-
watert het contact met familie en vrienden 
en duiken er plots nieuwe ‘vrienden’ aan de 
voordeur op die u eigenlijk niet vertrouwt? 

Alarm!
Dit zijn een aantal veelvoorkomende signalen 
die erop kunnen wijzen dat uw kind betrok-
ken is bij drugscriminaliteit. Het is ook totaal 
begrijpelijk dat u geen idee hebt wat u moet 
doen. U zet in ieder geval een belangrijke 
eerste stap: u bent alert, herkent het pro-
bleem en u luistert naar uw ouderlijke intuïtie.

Zoek hulp
Drugshandel is een wereld waar groeps-
druk en wantrouwen spelen en waarin ook 
geweld voorkomt. Er zijn dus genoeg rede-
nen om zo snel mogelijk hulp te zoeken voor 
uw kind. Deel uw zorgen met iemand die u 
vertrouwt. Daarnaast kan u contact zoeken 

met jongerenwerkers en de wijkagent, zij 
kennen de buurt en kunnen u op meerdere 
gebieden helpen. Wist u dat uw kind bij Fier 
anoniem zijn/haar verhaal kwijt kan? Er zijn 
ook organisaties van ervaringsdeskundige 
ouders die u graag willen helpen. 

Dealen met drugs
Een kind dat in aanraking komt met drugs-
handel, vormt een bron van zorgen. Als 
ouder of voogd kunt u zich erg alleen en 
wanhopig voelen. De website Dealenmet-
drugs.nl wil ouders ondersteunen die ver-
moeden of weten dat hun kind betrokken 
is bij drugshandel. Op de website staat een 
lijst van tien veelvoorkomende signalen en 
tips om in gesprek te blijven. Ook vindt u hier 
ervaringsverhalen en de contactgegevens 
van organisaties die u kunnen helpen. U 
kunt op de website uw eigen verhaal ano-
niem kwijt. U staat er niet alleen voor!

Bekijk de website: www.dealenmetdrugs.nl
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Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

Het bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering op het terrein 
Limmerweg 4 waarbij diverse elementen opnieuw worden gerangschikt.

Ter inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planID NL.IMRO.0383.BPLimmerweg4-VS01. Op officielebekendmakingen.nl vindt u
de officiële publicatie. Vanaf 13 oktober 2022 tot en met 24 november 2022 ligt het
plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State 
beroep instellen tegen het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in 
werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Zande, afdeling 
Plannen en Projecten, thomasvanderzande@debuch.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan Limmerweg 4 Castricum 

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

De Nederlandse Brandwonden Stichting 
collecteert van 9 t/m 15 oktober 2022

De wandelpaden in het hondenlosloopgebied 
in park Noord-End worden vernieuwd.
De bestaande asfaltverharding is op veel loca-
ties versleten en opgedrukt door boomwortels. 
Het asfalt wordt vervangen door een zoge-
naamde halfverharding. Dit betreft een 100% 
natuurlijk en duurzaam product, dat nagenoeg 
ongevoelig is voor beschadigingen en onkruid-
groei en daarmee onderhoudsarm is. Door zijn 
natuurlijke kleur gaat de verharding op in de 
natuur. Het materiaal is goed begaanbaar voor 
wandelaars, buggy’s en rolstoelen.

Planning van deze werkzaamheden is als volgt:
- Maandag 17 oktober start (voorbereidende)    
		werkzaamheden;
- Donderdag 3 en vrijdag 4 november 
		aanbrengen van de halfverharding;
- t/m 11 november afrondende werkzaamheden.

De wandelpaden zijn gedurende de werkzaamheden niet toegankelijk. Voor vragen kunt 
u terecht bij de gemeentelijke toezichthouder de heer Zonneveld, te bereiken via 
telefoonnummer 14 0251, of per mail ronzonneveld@debuch.nl

Wandelpaden hondenlosloopgebied Noord-End

Aangevraagd

Aangevraagd
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van kunstgras, 
datum ontvangst 3 oktober 2022 (Z22 094457)
Henri Schuytstraat 3 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
29 september 2022 (Z22 093948)
Lavendellint 13 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 
30 september 2022 (Z22 094282)
Meidoornlaan 19 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
4 oktober 2022 (Z22 094537)
Willem de Zwijgerlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw, datum ontvangst 3 oktober 2022 (Z22 094494)
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

Amberlint 9 in Limmen, het realiseren van een B&B, verzenddatum 4 oktober 2022 
(Z22 091540)
Nansenlaan 55 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
6 oktober 2022 (Z22 092945)
Schoolstraat 6 in Castricum, het vergroten en wijzigen van de woning (legalisatie), 
verzenddatum 3 oktober 2022 (Z22 078756)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Bleumerweg 6 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
28 september 2022 (Z22 091368)
Dotterbloem 37 in Castricum, het plaatsen van een veranda, verzenddatum 
13 september 2022 (Z22 082002)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Gasstraat 15 in Castricum, het uitbreiden van het pand, verzenddatum 30 augustus 
2022 (Z22 078485)
Ravelstraat 13 in Castricum, het bouwen van een erker, verzenddatum 24 augustus 
2022 (Z22 069789)
Walingstuin 45 in Castricum, het plaatsen van een glasvezelverdeelstation, 
verzenddatum 24 augustus 2022 (Z22 071800)
Walnootlint 7 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 23 augustus 
2022 (Z22 075530)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinweg 13a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 5 oktober 
2022 (Z22 087442)
Van Duurenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 september 2022 (Z22 079976)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Sokkerwei 4 en 6 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand 
(WABO2100108)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 12 oktober 2022 zes weken ter 
inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 13 oktober 2022 een 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, 
postbus 1621 2003 BR Haarlem.

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

Het bestemmingsplan voorziet in twee woningen tussen op het perceel Rijksweg 68 te 
Limmen. De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief het besluit hogere waarden geluid 
kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder plan-identificatienummer: ID
NL.IMRO.0383.BPL21Rijksweg68-VS01. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de
officiële publicatie. Vanaf 13 oktober tot en met 23 november 2022 ligt het plan, het
besluit hogere waarden geluid en de zakelijke beschrijving van de gesloten anterieure 
overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar ter inzage in het gemeentehuis. 
Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen het 
bestemmingsplan en het besluit hoger waarden geluid. Na de inzagetermijn treedt het 
bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, Team 
Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14-0251.

Vastgesteld bestemmingsplan Rijksweg 68 Limmen 



www.kookhuislimmen.nl
072-5055186

Al sinds 2010 bezorgt ‘t Kookhuis de
lekkerste gerechten gewoon bij jou thuis!

Verse huisgemaakte saté, roti, 
hamburgers, soepen en nog veel meer!!

Van donderdag t/m zondag van 17:00 tot 20:00 uur

Zeer royale vrijstaande villa gelegen in mooie villawijk op een grote, vrije, kavel van maar 
liefst 742 m². De rondom gelegen, fraai aangelegde, tuin heeft een uitstekende bezonning 
en biedt veel privacy. Royale woonkamer met veel lichtinval, inpandige garage, 4 slaap-
kamers, 2 badkamers, 18 zonnepanelen.

Dorpsstraat 64 
1901 EM Castricum
Telefoon: 0251-650850
E-mail: info@vanamsterdam.nl
Internet: www.vanamsterdam.nl

Dorpsstraat 64 
1901 EM Castricum
Telefoon: 0251-650850
E-mail: info@vanamsterdam.nl
Internet: www.vanamsterdam.nl

Van een Garantiemakelaar 
mag je meer verwachten

Van een Garantiemakelaar 
mag je meer verwachten

CASTRICUM – Houtsnip 8

Vraagprijs € 995.000 k.k

., 
.----+-----------+� • 

designed by .,,GI freepik 

Gefeliciteerd!
Eric, Dave en Mandy

11 oktober

50 jaar
getrouwd

Jan & Tiny
Zonneveld

SChiLderwErk?
Binnen of 

in het voorjaar 
buiten?

Vrijblijvende offerte
en referenties
06-57995581

KOm lekKer noTen prOevEn

* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters. Wij 
halen uw scooter gratis op. Ook 
levering nieuwe. Droogmakerij 
74-b Heiloo, www.descooterbox.nl 
06-22020702 AGM-Dealer
*Meubelsto�eerder Op Maat
heeft tijd over. Hersto�eren en repa-
raties, opvullen van stoelen, fauteuils 
en banken, vernieuwen van binnen-
vulling, leerreparaties, diepreinigen, 
ruime keuze kwaliteitssto�en. KVK. 
vrijbl. prijsopg. Voor meer info: 06 - 
3884 7149
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone �etsen om te knutselen. 
Tel. 06-14069852

Gevraagd:
Wie heeft er een poppenwagen die 
bekleed moet worden. Kinderledi-
kantje wit 15,-. Tel. 06-12552914
Te koop:
Z.g.a.n. tafelmodel 100 l vrieskist 
85x55x50cm 100,-, printer Canon 
s300, nw. 20,-, pizza bakplt. 10,-. 
Tel. 06-51777729
Te koop:
2 x electr.verstelbare bedden. 
90x2.00 
Zitten in een boxspring onderstel. 
Prijs 150,-, half december beschik-
baar afhalen in Akersloot. 
Tel: 06-11951161 of 06-53436937
Te koop:
VV Limmen trainingspak Hummel. 
Maat M, lengte persoon 1.68-1.75 mtr. 
20,-. Tel. 06-49734993
Te koop:
3 lattenbodems, 70 x 2 mtr. p.st. 20,-. 
Tel: 0255-520859

Te koop:
Zonnescherm op maat gemaakt voor 
balkon de Noostraat Zuid, i.z.g.s. 75,-. 
Ivm verhuizing. Houten luxa�ex op 
maat voor keuken/slaapkamers 1 x 
wit en 1 x houtkleurig 7,50 p.st. 
Tel. 06-14251346

Gevraagd:
Gratis �eecekleden en oude kleding 
van �eece materiaal gevraagd in 
IJmuiden kapot/vlek geen bezwaar. 
Gratis grote keien gevraagd voor 
hobby ophalen in IJmuiden .
Tel. 06-43248933

Te koop:
Trust, 2.1 subwooferset 40,-. 
Tel. 06-54664629
Te koop:
Leuk blauw paw patrol kinderstepje 
10,-. Rood kinderkruiwagentje met 
tuinspulletjes 5,-. Kinderbezempje 
1,-. Tel. 06-11480027
Aangeboden:
Gratis rotvrije kunststof tuinpaal met 
sleuven voor groene ptt brievenbus. 
1985ge. Ophalen na afspraak. 
Tel. 0255-536967
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Een eerdere expositie van Perspectief. Foto: Annemieke Jurrjens

Bakkum - Perspectief is een vereni-
ging waar de leden in diverse tech-
nieken met verschillende materialen 
dagelijks kunnen werken. De leden 
van de woensdagmorgen-schilder-
groep, van de keramiek- en beeld-
houwgroep en van de etsgroep 
willen met gepaste trots hun werk-
stukken tijdens een expositie 
tentoonstellen. Op vrijdag 21, 
zaterdag 22 en zondag 23 oktober is 
deze expositie van 11.00 tot 16.00 
uur gratis te bezoeken in het atelier 
van Perspectief aan de Van Oldenbar-

neveldtweg 37. Door de variëteit in 
technieken, onderwerpen en materi-
alen belooft het een kleurrijke en 
fantasievolle tentoonstelling te 
worden. De amateurs van Perspectief 
zijn in ieder geval met veel passie en 
enthousiasme aan het werk geweest. 
Loop gerust even binnen om onder 
het genot van een kopje ko�e of 
thee deze kunstwerken te bekijken. 
Tevens kun je inlichtingen krijgen 
over de diverse werkgroepen van 
Perspectief, de basiscursussen en de 
diverse workshops.

Expositie bij Perspectief

Castricum - In de herfstvakantie 
duik je bij archeologiemuseum 
Huis van Hilde in de wondere 
wereld van de onderwaterarcheo-
logie. Binnen het thema ‘Opge-
doken!’ zijn er allerlei activiteiten 
voor het hele gezin.

Van verdronken dorpen tot mysteri-
euze scheepswrakken; onderwater-
archeologie zorgt altijd voor span-
nende verhalen. In de vaste 
tentoonstelling van Huis van Hilde 
liggen diverse schatten uit het 
water zoals de sarcofagen van Eters-
heim, het 17e-eeuwse kanon en de 
�uit van Warder. Ook in de tijdelijke 
tentoonstelling ‘Twee werelden in 

één wrak, fragmenten uit een kolo-
niaal verleden’ staan vondsten 
centraal uit het wrak van het planta-
geschip dat ooit onderweg was naar 
de Nederlandse plantages maar bij 
Texel strandde en zonk. 
Van zondag 16 tot en met vrijdag 21 
oktober zijn diverse extra activi-
teiten. Huis van Hilde is geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur (maandag 
gesloten). Toegang met een Muse-
umkaart is gratis, de reguliere 
entree bedraagt 4,00 euro voor 
kinderen en 7,50 euro voor 
volwassenen. 
Kijk ook op www.huisvanhilde.nl 
voor het activiteitenschema en 
meer informatie.

Herfstvakantie in Huis van Hilde in 
teken van onderwaterarcheologie

Het 17e-eeuwse kanon maakt 
onderdeel uit van de vaste collectie in 
archeologiemuseum Huis van Hilde. 
Foto: Huis van Hilde

Limmen - Na een afwezigheid van twee jaar wordt in Limmen opnieuw een korenfestival gehouden. De optredens 
vinden plaats op zondag 16 oktober in Heeren van Limmen, Vredeburg, EetBarLekker en de Protestantse Kerk. De 
toegang is overal gratis. Aan het festival doen acht koren mee die bij toerbeurt op de verschillende locaties optreden. 
Dat zijn Music Train, Lola’s, Zâalnêelden, Limbeats, New Voice, Cantare, September Blues en Just Men. Het repertoire is 
veelzijdig en er is een grote diversietijd aan muziekstijlen te beluisteren. De optredens starten om 13.00 uur en duren 
ongeveer een half uur. Om 17.45 uur zingen de Skulpers als laatste in Heeren van Limmen, aansluitend gevolgd door 
een samenzang. De gehele middag rijdt een tractor met huifkar heen en weer tussen de locaties voor zowel het publiek 
als voor de koren. Uiteraard zijn op alle locaties drankjes en hapjes verkrijgbaar. Foto: aangeleverd

Korenfestival terug in Limmen

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Good Luck To You, Leo Grande

zondag 15.15 uur
dinsdag 20.00 uur

Wolf
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
Entre deux Mondes

vrijdag 15.00 uur
Moonage Daydream

donderdag, vrijdag & zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

woensdag 20.00 uur
Soof

zondag 13.00 uur
dinsdag & woensdag 15.00 uur

De Club van Sinterklaas 
en de Race tegen de Klok

zondag 13.00 uur
dinsdag & woensdag 15.00 uur

Misfit The Switch

Programma 13 oktober t/m 19 oktober

Haar man Robert verzorgde voor 
Nancy een huis, een familie en – op 
het zicht – een goed leven. Maar 
goede seks stond niet op het menu. 
Wanneer Robert komt te overlijden 
bedenkt Nancy een plan. Ze gaat op 
zoek naar avontuur en naar de 
voldoening die ze al die jaren gemist 
heeft. En dat avontuur vindt ze in de 
vorm van een sekswerker genaamd 
Leo Grande. In een anonieme hotel-
kamer ontmoeten ze elkaar. Leo ziet 

er in het echt net zo uit als op zijn 
foto, maar Nancy had niet gerekend 
op goede seks én een goed gesprek. 
Leo heeft over alles een mening en 
hoewel hij niet altijd de waarheid 
vertelt, vindt Nancy hem leuk. En hij 
haar. Haar seksuele zelfverzekerdheid 
groeit en Nancy begint te 
ontspannen. Tijdens de stiekeme 
afspraken verschuift de machtsdyna-
miek en brokkelen de secuur opge-
bouwde façades langzaam af.

Good Luck To You, Leo Grande

Sint en zijn Pieten komen in een ware 
race tegen de tijd terecht wanneer 
Pietje Fernando de klok van Sinter-
klaas kapot laat vallen. Een ware 

ramp, want zo lang die stil blijft 
staan, is de Sintmagie verdwenen. 
Zal pakjesavond wel kunnen door-
gaan dit jaar?

De Club van Sinterklaas 
en de Race tegen de Klok

Heiloo - CCC Inc. – de beste folk- en 
bluesband van Nederland – komt 
naar de Koepel! In 1968 werd CCC 
Inc. opgericht in Amsterdam door 
Joost Belinfante. De band speelde 
voornamelijk folk en bluesmuziek en 
vanaf 1968 werd de band begeleid 
door Lennaert Nijgh, die later teksten 
ging schrijven voor Boudewijn de 
Groot. In 1970 haalde de band de 
pers door een commune te beginnen 
op het Brabantse platteland en als 
één van de weinige Nederlandse 
groepen op te treden op het hoofd-
podium van het legendarische 
popfestival van Kralingen.

CCC Inc. was buitengewoon 
succesvol in het clubcircuit en werd 
het huisorkest van Paradiso, de 
Melkweg en de Kosmos. Nadat de 
groep zichzelf in 1974 had opge-
heven, ging zij ondergronds. De 
heren Jansz, Hendriks en Belinfante 

startten in 1978 de band Doe Maar, 
die tot de dag van vandaag menig 
hart sneller doet kloppen. Tijdens 
jaarlijkse bijeenkomsten werd nog 
steeds muziek gemaakt en bij tijd en 
wijle werd ook opgetreden. Na een 
sabbatical deed CCC Inc. in 2018 een 
jubileumtournee. In 2019 beviel De 
Spring Tour de band zo goed dat ze 
in 2022 besloten door te gaan met 
een aantal exclusieve optredens, 
waaronder één in de Koepel.

Ze bestaan inmiddels 53 jaar maar 
dat vormt geen enkele belemmering. 
Op het podium lijken ze nog steeds 
een stel jonge honden, ook al zijn ze 
de 70 reeds gepasseerd. De energie 
spat er nog steeds vanaf. Zaterdag 29 
oktober in de Cultuurkoepel, 
aanvang 20.15 uur. 
Kaarten à 19 euro zijn verkrijgbaar 
via www.cultuurkoepelheiloo.nl en 
aan de deur.

CCC Inc. in Cultuurkoepel Heiloo
De groep CCC Inc. Foto: Jaap Reedijk
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Castricum - Leerlingen uit groep 4/5 
van basisschool De Kustlijn en hun 
twee ju�en konden woensdagoch-
tend een ontbijtje eten met burge-
meester Mans. Onderwijswethouder 
Valentijn Brouwer schoof ook even 
aan. Mans: ,,De kinderen praatten 
over hoe �jn het is om even samen 
de dag te beginnen aan de ontbijt-
tafel; en we stonden erbij stil dat er 
kinderen zijn die niet elke dag 
kunnen ontbijten omdat daar thuis 
niet altijd geld voor is. Voor die 
kinderen en vooral hun ouders, is er 
de mogelijkheid van (�nanciële) 
ondersteuning.’’ Tweehonderd 
andere gemeenten in het land orga-

niseerden ook een lokaal Burgemees-
tersontbijt, in veel gevallen gespon-
sord door bakkers uit de buurt. Het 
belang van een goed en gezond 
ontbijt staat meer dan ooit op de 
agenda. Het kabinet overweegt zelfs 
om deze startmaaltijd op school te 
gaan aanbieden. Brouwer: ,,We 
hadden het met de kinderen over 
‘ontbijten’, ‘het gezonde ontbijt’, en 
de goede dagstart die dat geeft. 
Goed om te zien dat kinderen dat op 
die leeftijd al kunnen herkennen en 
weten te waarderen.’’ Het ontbijt van 
de Castricumse kinderen voldeed 
aan de actuele richtlijnen van het 
Voedingscentrum.

Leerlingen De Kustlijn ontbijten 
met burgemeester Toon Mans

Burgemeester Toon Mans aan de ontbijttafel met leerlingen van basisschool De 
Kustlijn. Foto: aangeleverd

Het eerste team van de Meiden 
Onder 15 van Vitesse ’22 speelt deze 
ochtend uit tegen leeftijdgenoten 
van ST VV Egmond. De eerste helft 
gaat de krachtmeting gelijk op. De 
toeschouwers worden getrakteerd 
op goed voetbal en spannende 
momenten. Lat, paal en keepers 
worden gevonden, maar beide 
doelen blijven vooralsnog leeg. Na 
de rust weet Vitesse ’22 de wedstrijd 
naar zich toe te trekken en als het 
eindsignaal klinkt is de stand 0-4. De 
meiden van Vitesse ’22 zijn door het 
dolle heen: ze zijn ongeslagen 
kampioen!

Indrukwekkende prestatie
Al is het doelsaldo indrukwekkend, 
daarmee is niet gezegd dat het altijd 
even makkelijk was. Ook tegen de 
lastigere tegenstanders wisten ze als 
team overeind te blijven en de winst 
te pakken. Dat coaches Mila en 
Jantien sterk inzetten op positief 
trainen en teambuilding, werpt 
duidelijk zijn vruchten af. ,,Het is een 
ontzettend leuke en sportieve groep’’, 
beschrijven ze hun meiden met trots.
,,Het team telt maar liefst zeventien 

getalenteerde meiden’’, vertelt Mila. 
,,Met leeftijden van twaalf tot en met 
veertien jaar is het een bont gezel-
schap, maar hun gedeelde enthousi-
asme voor voetballen maakt ze een 
eenheid.’’ Dit zullen ze nog hard 
nodig hebben, want met de kampi-
oenstitel komt een promotie: na de 
herfstvakantie starten ze in de eerste 

klasse. De coaches hebben alle 
vertrouwen in hun meiden: ,,We 
hebben er allemaal ontzettend veel 
zin in!’’

Meld je aan!
Net als bij veel andere clubs neemt 
het meidenvoetbal bij Vitesse ’22 een 
steeds belangrijker plaats in. Het 
wordt groter en professioneler, en 
steeds meer meiden melden zich 
aan. Begint het bij jou ook te krie-
belen? Stuur een berichtje naar 
jeugd-commissie@vitesse22.nl en 
kom een keer meetrainen!

Castricum - Het is zaterdagochtend elf uur, het startsein klinkt. De voet-
balschoenen komen in beweging en verplaatsen zich in rap tempo over 
het veld. Wapperende paardenstaarten en strakke knotjes omlijsten de 
geconcentreerde gezichten. ‘Mooie pass’, klinkt het vanaf de zijlijn. Coach 
Mila spoort haar meiden aan, terzijde gestaan door medecoach Jantien.

Meiden van Vitesse ’22 oppermachtig

Team MO15 van Vitesse ’22 is ongeslagen kampioen geworden. Foto: aangeleverd

Castricum - Na de herfstvakantie 
opent Forte Kinderopvang een klein-
schalige buitenschoolse opvang (BSO) 
voor kinderen van vier tot twaalf jaar 
oud op sportcomplex Wouterland. Een 
professionele medewerker van de 

aldaar gevestigde Mixed Hockey Club 
Castricum zal de kinderen 
hockeylessen gaan geven. Daarnaast is 
er op deze nieuwe BSO een aanbod 
van activiteiten waarbij de kinderen 
vooral veel lekker buiten kunnen 

bewegen. Met deze uitbreiding binnen 
het Forte BSO aanbod in Castricum 
ontstaat een mooie afwisseling tussen 
de gewone BSO en een sportieve BSO, 
waarbij de nadruk op hockey ligt. Zie 
www.fortekinderopvang.nl.

Hockeylessen bij nieuwe buiten-
schoolse opvanglocatie Forte

Het onderzoek is uitgevoerd onder 
ruim tienduizend Nederlanders van 
zestien jaar en ouder. Het huis-aan-
huisblad weet volgens de onder-
zoekers ook burgers te bereiken die 
minder geïnteresseerd zijn in 
gemeentenieuws. Huis-aan-huis-
kranten worden door de meeste 
respondenten gezien als ‘belang-
rijkste informatiebron’. Niet eerder 
is het gebruik van lokale informa-
tiebronnen voor alle online en 
o�ine geconsumeerde mediaka-
nalen in deze omvang en represen-
tatief voor alle streken in Nederland 
in kaart gebracht.

Grote interesse in lokaal nieuws
Een grote meerderheid van de 
Nederlanders is geïnteresseerd in 
lokaal nieuws, zo blijkt uit het 
rapport. Van de ondervraagden is 
46 procent ‘buitengewoon geïnte-
resseerd’ in wat er in de (eigen) 
gemeente speelt. Nog eens 43 
procent is ‘enigszins geïnteres-
seerd’. Meer dan de helft van alle 

respondenten zegt wekelijks een 
huis-aan-huisblad te lezen. Vooral 
Nederlanders van 35 jaar en ouder 
geven de voorkeur aan 
huis-aan-huiskranten. 

Bevestiging
Het bestuur van de Nederlandse 
Nieuwsblad Pers (NNP) is blij met 
de uitkomst van het onderzoek en 
noemt het ‘precies wat nodig 
hebben’. Volgens staatssecretaris 
Gunay Uslu (Cultuur en Media) laat 
de uitkomst zien dat lokale media 
‘een belangrijk onderdeel zijn van 
het leven van mensen’. ,,Het is een 
bevestiging van wat we al wisten.”

Het Commissariaat voor de Media 
houdt toezicht op de naleving van de 
Mediawet en de Wet op de vaste 
boekenprijs. Hiermee beschermt het 
Commissariaat de onafhankelijk-
heid, pluriformiteit en toegankelijk-
heid van het media-aanbod en 
ondersteunt daarmee de 
informatievrijheid.

Commissariaat voor de Media:
’Huis-aan-huiskrant heeft grootste bereik’
Regio - Huis-aan-huisbladen bereiken het grootste publiek, gevolgd door 
regionale publieke omroepen en regionale dagbladen. Dat blijkt uit 
recent onderzoek van het Commissariaat voor de Media.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. rokkostuum; 7. vereniging voor werknemers;
12. smal en lang stuk hout; 13. Europese vrouw; 14. slag in
het tennisspel; 15. boksterm (afk.); 17. militair voertuig; 19.
vork voor hooiwerk; 21. plutonium (afk.); 22. boeren kiel; 24.
periode van zeer warm weer; 27. brandje; 28. geneesheer; 30.
duw of zet; 31. meisjesnaam; 32. draaistroom; 33. koordans;
35. betaalplaats; 37. deel van gelaat; 38. afbreken (mollen);
41. schaakstelling; 42. katachtig roofdier; 44. openbaar ver-
voermiddel; 46. opgedragen werk; 47. boerenplaats; 48. val-
lende ster; 49. mannetjes kip; 50. fijn gekookte vruchten; 52.
fiets (zuid-Ned.); 54. chocola met vulling; 56. oceaan; 58. ster-
ke genegenheid; 61. rivier in Utrecht; 62. plaats in Oostenrijk;
64. eenheid van filmgevoeligheid; 65. nogmaals; 67. oude lap;
68. gevangenis; 70. spijker met bolle kop; 72. deel van gelaat;
73. beroep in de bouw; 76. omslag voor papieren; 77. IJsland
op auto’s; 78. meubelstuk; 79. strook; 81. mobiele eenheid
(afk.); 82. brood van fijn roggemeel; 83. lastdier (mv.); 84. Chi-
nese munt; 86. schminker; 87. trek in voedsel.

Verticaal 1. hondachtig roofdier; 2. inhoudsmaat (afk.); 3.
Somalische drug; 4. Amerikaanse staat; 5. sociaal media plat-
vorm; 6. deel van een trap; 7. plaats in Italië; 8. nattig van
brood; 9. gymnastiektoestel; 10. rivier in Rusland; 11. grafisch
beroep; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. klein slokje;
20. priem; 21. voorbehoedsmiddel; 23. gedorste graanhal-
men; 25. ladder; 26. iemand die op bezoek is; 27. doopbek-
ken; 29. herfstmaand; 32. zware hoest bij kinderen; 34. Euro-
peaan; 36. weer gezond maken; 37. figuur uit Junglebook; 39.
kansspel; 40. plaats in België; 42. kostbaar sieraad; 43. grote
hertensoort; 45. snijwerktuig; 46. ten opzichte van (afk.); 51.
familielid; 53. meisjesnaam; 54. vorm van kegelen; 55. afdruk
van het knijpen; 56. grafsteen; 57. zwemvogel; 59. roem en
reputatie; 60. plaats op de Veluwe; 62. jongensnaam; 63.
Europese vrouw; 66. vordering; 67. lagere technische school
(afk.); 69. gordijn rail; 71. vier ankers wijn; 73. rijstbrandewijn;
74. levenslucht; 75. overschot; 78. horizon; 80. schil (vel); 82.
muzieknoot; 85. heden.

1 87 35 4 85 70 60 39 32 66 11 28 86

16 42 40 13 57 4 62 9 83 26 34 18 55 43 63

Er goed verzorgd uitzien 
wil iedereen toch? Deze 
week mogen we onder de 
inzenders van de juiste op-
lossing van onze puzzel een 
beautypakket voor hem en 
haar verloten. Dit pakket is 
beschikbaar gesteld door 
parfumerie Mooi Van den 
Haak. Het bedrijf viert deze 
week het 12,5-jarig bestaan 
en daarvan profiteren de 
klanten mee! Zie ons artikel 
elders in deze krant voor 
uitgebreide informatie over 
het jubileum.

Foto: aangeleverd

Mail de oplossing voor 
maandag 19 september naar 
puzzel@castricummer.nl
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83 18 36 39 32 4 44 79 54 8 29

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. de gestremde melk; 7. leefgebied (habitat);
12. Engelse aanspreektitel; 13. herfstbloem; 14. geheel
gevuld; 15. rijksoverheid (afk.); 17. onroerend goed; 19.
bloedvat; 21. krypton (scheik. afk.); 22. ogenblik; 24. gevoel
van deernis; 27. meisjesnaam; 28. rijstbrandewijn; 30. schrijf-
gerei; 31. heidemeertje; 32. deel van een schip; 33. toiletarti-
kel; 35. schatten (taxeren); 37. duinvallei; 38. flierefluiter; 41.
voertuig; 42. soort puzzel; 44. heldendicht; 46. vulkaan op
Sicilië; 47. dierenverblijf; 48. handelaar in gevogelte; 49. con-
tant geld; 50. militair voertuig; 52. oevergewas; 54. zeer zwa-
re storm; 56. hemellichaam; 58. snor; 61. snelle loop; 62.
oosterse waterlelie; 64. scheepstouw; 65. niet gekookt; 67.
klein hertje; 68. commerciële tv-zender; 70. uitstapje (trip);
72. oeverkant; 73. verkoold hout; 76. bedorven; 77. onderne-
mingsraad (afk.); 78. plaats in de Oekraïne; 79. boomvrucht;
81. nummer (afk.); 82. oceaan; 83. verdieping; 84. deel van
gelaat; 86. de vloer schoonmaken; 87. venster in het dak.

Verticaal 1. onzinnig gepraat; 2. gecastreerde stier; 3. klein
teugje; 4. gewicht; 5. trap of leer; 6. koraaleiland; 7. vlees
bereiden; 8. bakplaats; 9. kever; 10. oosterlengte (afk.); 11.
regenscherm; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18.
namaak; 20. naaldboom; 21. horizon; 23. gemakzuchtig en
lui; 25. bijbelse reus; 26. noeste arbeid; 27. balsport te paard;
29. zeevis; 32. journalistiek beroep; 34. grap (anekdote); 36.
nylonkous met broekje; 37. mager en tenger; 39. visetend
zoogdier; 40. tippelen; 42. haarlint; 43. erfelijke stand bij Hin-
does; 45. zeepwater; 46. roem; 51. Europese artikel numme-
ring (afk.); 53. loot of stek; 54. ondoordringbaar bos; 55.
gedraaide haarlok; 56. aangenaam van smaak; 57. brom-
beer; 59. telwoord; 60. vijfjarig tijdvak; 62. plaats in België;
63. onder invloed van drugs; 66. bloeiwijze; 67. gordijnrail;
69. paleis in Apeldoorn; 71. elektrische geladen deeltje; 73.
deel van een voet; 74. naaldboom; 75. bolgewas; 78. steen;
80. kever; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. gewijzigde
aansprakelijkheid (afk.).
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. de gestremde melk; 7. leefgebied (habitat);
12. Engelse aanspreektitel; 13. herfstbloem; 14. geheel
gevuld; 15. rijksoverheid (afk.); 17. onroerend goed; 19.
bloedvat; 21. krypton (scheik. afk.); 22. ogenblik; 24. gevoel
van deernis; 27. meisjesnaam; 28. rijstbrandewijn; 30. schrijf-
gerei; 31. heidemeertje; 32. deel van een schip; 33. toiletarti-
kel; 35. schatten (taxeren); 37. duinvallei; 38. flierefluiter; 41.
voertuig; 42. soort puzzel; 44. heldendicht; 46. vulkaan op
Sicilië; 47. dierenverblijf; 48. handelaar in gevogelte; 49. con-
tant geld; 50. militair voertuig; 52. oevergewas; 54. zeer zwa-
re storm; 56. hemellichaam; 58. snor; 61. snelle loop; 62.
oosterse waterlelie; 64. scheepstouw; 65. niet gekookt; 67.
klein hertje; 68. commerciële tv-zender; 70. uitstapje (trip);
72. oeverkant; 73. verkoold hout; 76. bedorven; 77. onderne-
mingsraad (afk.); 78. plaats in de Oekraïne; 79. boomvrucht;
81. nummer (afk.); 82. oceaan; 83. verdieping; 84. deel van
gelaat; 86. de vloer schoonmaken; 87. venster in het dak.

Verticaal 1. onzinnig gepraat; 2. gecastreerde stier; 3. klein
teugje; 4. gewicht; 5. trap of leer; 6. koraaleiland; 7. vlees
bereiden; 8. bakplaats; 9. kever; 10. oosterlengte (afk.); 11.
regenscherm; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort; 18.
namaak; 20. naaldboom; 21. horizon; 23. gemakzuchtig en
lui; 25. bijbelse reus; 26. noeste arbeid; 27. balsport te paard;
29. zeevis; 32. journalistiek beroep; 34. grap (anekdote); 36.
nylonkous met broekje; 37. mager en tenger; 39. visetend
zoogdier; 40. tippelen; 42. haarlint; 43. erfelijke stand bij Hin-
does; 45. zeepwater; 46. roem; 51. Europese artikel numme-
ring (afk.); 53. loot of stek; 54. ondoordringbaar bos; 55.
gedraaide haarlok; 56. aangenaam van smaak; 57. brom-
beer; 59. telwoord; 60. vijfjarig tijdvak; 62. plaats in België;
63. onder invloed van drugs; 66. bloeiwijze; 67. gordijnrail;
69. paleis in Apeldoorn; 71. elektrische geladen deeltje; 73.
deel van een voet; 74. naaldboom; 75. bolgewas; 78. steen;
80. kever; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. gewijzigde
aansprakelijkheid (afk.).
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KRUISWOORDPUZZEL

Win een manicure-
of pedicurebehandeling 
bij Healthy Nail Salon. 
Eigenaresse Ingrid 
Oosterbeek: 
,,Healthy Nail Salon 
is gespecialiseerd 
in het behandelen van 
de natuurlijke nagels 
van de handen en 
voeten. Daarbij werk 
ik met natuurlijke, 
vegan en dierproef-
vrije producten.’’ 
Meer informatie 
over de behandelingen 
en de praktijk is op 
www.healthynailsalon.nl 
te vinden.   

Mail de oplossing 
voor maandag 
17 oktober naar 
puzzel@castricummer.nl

Healthy Nail Salon
Manicure & Pedicure

www.healthynailsalon.nl - 06-15250054 - Castricum

Gespecialiseerd in de natuurlijke nagel

Door Ans Pelzer

Raymond Duindam, teammanager 
bij PWN: ,,In Nederland wordt drie 
procent van de oppervlakte in beslag 
genomen door snelwegen. Slechts 
anderhalf procent door natuur. Daar 
moeten we wat mij betreft hartstikke 
zuinig op zijn. Gelukkig zijn veel 
mensen uit de omgeving bereid een 
handje te helpen. Het Noordhollands 
Duinreservaat beslaat een gedeelte 
van de Nederlandse kust. In dit 
gebeid bevindt zich zo’n zestig 
procent van de Nederlandse �ora en 
fauna en dat is echt iets om trots op 
te zijn.’’

Natuur ondersteunen
,,We proberen de natuur zoveel 
mogelijk te ondersteunen. Krachtiger 
en robuuster maken. Dat kunnen we 
niet alleen, het reservaat is geen 
eiland. Er moeten verbindingen naar 
buiten blijven opdat dieren en 
planten kunnen blijven migreren. 
Soms is dat nodig omdat ze moeten 
kunnen vluchten maar ook vanwege 
de uitwisseling van genen met 
dieren uit andere gebieden.’’

Invloed klimaatverandering
,,De afgelopen twee decennia is het 
grondwaterpeil �ink omhoogge-
komen, maar in de zomer hebben we 
te maken met verdroging. Het is dus 
zaak om waterbu�ers aan te leggen 
om ook in droge perioden nog 
genoeg water te hebben. Ook komen 
er meer mensen bij en moeten we 
meer drinkwater leveren. Voor die 
waterbu�ers kijken we naar het 

gebied De Zanderij in Castricum en 
De Vlotter in Heemskerk. Het is onze 
ambitie om het schone water langer 
vast te houden opdat het achterland 
langer van schoon drinkwater kan 
worden voorzien.’’

‘Vraag onder druk’
,,Er worden hele wijken bijgebouwd 
en dat verhoogt de watervraag. Wij 
zijn met veel mensen, de natuur staat 
daardoor onder druk. Voor de 
planten en dieren is het belangrijk 
dat er rust is. Maar het aantal duinbe-
zoekers neemt gestaag toe. Het is 
natuurlijk prima dat mensen de 
natuur opzoeken en het is aan ons 
als organisatie en de boswachters de 
taak om beiden tegemoet te komen. 
We proberen de recreatiemogelijk-
heden zo veel mogelijk aan de voor-
kant van het duingebied te ontwik-
kelen en de rustige natuurgebieden 
in het hart van het duin. Dat gedeelte 
beschermen we dan. We investeren 
ook nog meer in De Hoep. Onlangs 
heeft het plein een �inke verande-
ring ondergaan, tot grote tevreden-
heid van veel bezoekers. Achter De 
Hoep komt een tuin voor educatie-
doeleinden en een padenstructuur 
rondom het bezoekerscentrum. De 
padenstructuur zorgt dat minderva-
lide natuurliefhebber straks ook 
makkelijker kan genieten van de 
tuin.’’

‘Samen investeren’
,,Het is belangrijk dat we samen 
investeren om de schoonheid van 
het natuurgebied te behouden. 
Waarom zoveel moeite om allerlei 

plant- en diersoorten te behouden? 
Omdat we anders nog maar enkele 
soorten overhouden. Dat heeft 
gevolgen voor alle dieren en planten. 
Als een bepaalde soort plant of 
insect er niet meer is, verdwijnen ook 
de vogels. De insecten zijn al met 
tachtig procent afgenomen. Dat is 

geen vrolijk nieuws.’’

Vooruit kijken
,,Met ons beheer zorgen we ervoor 
dat negatieve e�ecten, van bijvoor-
beeld gebiedsvreemde sto�en, 
zoveel als mogelijk worden 
geminimaliseerd. 

Wij kijken jaren vooruit zowel voor de 
natuur als de watervraag. Ik begrijp 
ook dat het niet ieders dagelijks werk 
is om bezig te zijn met de natuur. We 
overleggen met allerlei organisaties 
en belanggroepen, een kritische blik 
van buitenaf is nodig. De dialoog 
brengt ons verder.’’

Raymond Duindam (PWN): ‘Klimaatverandering 
heeft ook invloed op duingebied’

Castricum - Het wordt natter én droger in Nederland. De afgelopen twee 
decennia is het grondwaterpeil �ink omhooggekomen maar in de zomer 
hebben we te maken met verdroging. ,,Het is zaak om waterbu�ers aan 
te leggen om ook in droge perioden nog genoeg water te hebben. Daar-
voor wordt onder andere gekeken naar het gebied rond De Zanderij.’’

Raymond Duindam: ‘Zaak om meer waterbu�ers aan te leggen voor de toekomst’. Foto: Ans Pelzer
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AGENDA
WOENSDAG 12 OKTOBER

Open avond voor belangstellenden 
van 19.30 tot 21.00 uur bij Vrijmet-
selaars Castricum in vrijmetselaars-
loge Branding aan de Dorpsstraat 
115 in Castricum. Info op www.vrij-
metselaarsloge-branding.nl.

DONDERDAG 13 OKTOBER
Boekpresentatie ‘Lotje Later’ door 
muzikant/schrijver Cees van den 
Berg van 10.00 tot 14.00 uur bij 
kantoorboekhandel Laan aan de 
Burgemeester Mooijstraat 19 in 
Castricum.

Stichting Historisch Limmen te gast 
bij de Zonnebloem om 14.00 uur in 
Heeren van Limmen aan de Dussel-
dorperweg 103 in Limmen. Vervoer 
nodig? Bel Ria Hooijboer (072 
5052235). 

VRIJDAG 14 OKTOBER
Spreekuur raadslid Gerard Brinkman 
van 11.00 tot 12.00 uur op het 
Bakkerspleintje tijdens de 
weekmarkt.

Ethiopische maaltijd om 17.30 uur 
in het parochiecentrum van de Sint 
Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 in Castricum. Deelname kost 25 
euro inclusief één drankje. 
Aanmelden bij Yvonne Brakenho� 
(jwbrakenho�51@hotmail.com / 
0251 655571). Opbrengst voor een 
kinderproject in Ethiopië.

ZATERDAG 15 OKTOBER
Ethiopische maaltijd, zie 14 oktober.

Bokkentocht Heiloo-Limmen bij 
diverse horecabedrijven. Info op 
Facebook: Heilooër Limmer 
Bokkentocht

Julian Schneemann’s Island Songs 
om 20.15 uur in de Cultuurkoepel 
aan de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à € 17,50 via www.
cultuurkoepelheiloo.nl en aan de 
deur. 

ZONDAG 16 OKTOBER
Jubileumviering (tevens afscheid) 
dameskoor Sint Caecilia om 10.00 
uur in de kerk van Sint Jacobus 
Major aan de Kerklaan 37 in 
Akersloot. 

Korenfestival Limmen van 13.00 tot 
17.30 uur in Heeren van Limmen, 
Vredeburg, EetBarLekker en de 
Protestantse Kerk. Acht koren 
treden bij toerbeurt op. Toegang 
gratis. Een huifkar rijdt bezoekers 
heen en weer.]

Miniconcert van Dixie Delight om 
13.30 uur in de recreatieruimte van 
het wooncomplex aan Sans Souci in 
Castricum met aansluitend 
jamsessie. Muzikanten zijn welkom, 
drumstel en piano zijn aanwezig. 
Toegang gratis. Foto: aangeleverd

Huiskamerconcert door Three Guys 
Named Joe van 15.00 tot 17.00 uur 
aan de Stetweg 18 in Bakkum. 
Songs van Simon & Garfunkel, 

Bonnie Raitt, Nick Lowe, Neil Sedaka 
en The Beatles met begeleiding op 
bas, gitaar en cajon. Info op www.
threeguysnamedjoe.com en kaarten 
via www.muziekop18.nl.

Bierproeverij Dampegheest met 
presentatie Winterwit om 15.00 uur 
in De Oude School aan de 
Schoolweg 1 in Limmen. Toegang 
gratis. Info op www.dampegheest.
nl/proe�okaal.

MAANDAG 17 OKTOBER
Kabouterpad van 09.30 tot 16.30 
uur in de Tuin van Kapitein Rommel 
aan de Stationsweg (schuin tegen-
over het NS-station) in Castricum. 
Entreekaarten à 4 euro via www.
tuinvankapiteinrommel.nl. 

Maandelijkse bijeenkomst voor 
slechthorenden van 14.00 tot 16.00 
uur in dorpshuis De Kern aan de 
Overtoom 15 in Castricum. 
Aanmelden is niet nodig, deelname 
is gratis. Ko�e en thee zijn voor 
eigen rekening. Info via c.min@
welzijncastricum.nl. 

Alzheimertrefpunt om 19.30 uur 
(inloop 19.00 uur) in de Kenterzaal 
van cultureel centrum Geesterhage 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Thema: ‘Dementie en 
casemanagement’. Toegang gratis, 
aanmelden is niet nodig.

DINSDAG 18 OKTOBER
Kabouterpad, zie 17 oktober.

Lezing over de Nachtwacht om 
10.00 uur door Verhalengroep 
Castricum in gebouw De Duynkant 
aan de Geversweg 1b in Castricum. 
Entreeprijs 3 euro inclusief ko�e/
thee.
Theater Poppekus speelt ‘Hans en 
Grietje in het Giga-Groene bos’ (3+) 
om 11.00, 13.00 en 15.00 uur in 
bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2 in Castricum. Entree-
prijs 5 euro. Aanmelden via www.
pwn.nl/eropuit.

WOENSDAG 19 OKTOBER
Kabouterpad, zie 17 oktober.

EXPOSITIES
Bioloog Michel van Noort toont tot 
en met 10 november een bijzon-
dere 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.deoudekeuken.net voor 
openingstijden en overige 
informatie.

De expositie ‘Castricum Spoort’ van 
Oud-Castricum over de geschie-
denis van de Castricumse spoorlijn 
is tot en met april 2023 te bezich-
tigen 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).

Vanaf komende vrijdag een geheel vernieuwde menukaart bij De 3Sprong. 
Foto: aangeleverd

Onder normale omstandigheden kijkt 
het team van De 3Sprong altijd erg uit 
naar het najaar en de mooie wildge-
rechten die daarbij horen. Vanwege de 
hoogoplopende prijzen van wild en 

vlees in het algemeen heeft men 
echter besloten om voor andere 
gerechten te kiezen, die uiteraard zeer 
smakelijk zijn, maar ook nog voor een 
aantrekkelijke prijs op de nieuwe 

menukaart gezet kunnen worden. Wel 
zal men regelmatig buiten de reguliere 
menukaart om een leuk weekgerecht 
serveren, waarbij de creatieve koks 
gebruik zullen maken van het actuele 
aanbod van het moment om daar 
vervolgens een leuk, lekker en aantrek-
kelijk gerecht van te maken. Laat u 
verrassen in het restaurant of check de 
website en socials voor het actuele 
menu. Nog even een korte reactie op 
de geruchten over de overname van 
restaurant-herberg De 3Sprong: ,,Ja, 
het restaurant staat sinds het begin 
van dit jaar in de ‘etalage’ bij een hore-
camakelaar en is voor overname 
beschikbaar op termijn. Er is echter 
absoluut geen haast bij en in afwach-
ting van een eventuele toekomstige 
overname gaan wij uiteraard vol 
enthousiasme door met ons mooie 
restaurant. We hopen u snel te mogen 
verwelkomen in ons knusse en huise-
lijk ingerichte restaurant aan de Gees-
terweg 12 in Uitgeest, waar onze 
enthousiaste medewerkers klaarstaan 
om u een gezellige, sfeervolle maar 
vooral smaakvolle avond te bezorgen.’’

Herberg De 3Sprong lanceert 
vrijdag de nieuwe menukaart
Uitgeest - Vrijdag 14 oktober lanceert herberg De 3Sprong de nieuwe 
menukaart voor dit najaar en het begin van de aankomende winter. Deze 
menukaart is vanaf die datum te bekijken op www.herbergde3sprong.nl 
en via de socials.

Door Hans Boot

De vergunning aan Landschap 
Noord-Holland, om haar perceel 
tussen de Schulpvaart en de 
Brakersweg in te richten als natuur-
gebied, is al enige maanden geleden 
onherroepelijk geworden. Eind 
augustus is daar met de werkzaam-
heden gestart.

Om het terrein wordt een wandelpad 
aangelegd om bezoekers te 
betrekken bij landschap, biodiversi-
teit, cultuurhistorie, archeologie en 
ecologie. Een hek langs het pad zorgt 
ervoor dat het natuurgebied zelf 
ontoegankelijk blijft en �ora en fauna 
niet verstoord worden.

Voor de ontsluiting van het gebied 
aan de kant van de Zeeweg heeft de 
gemeente in februari 2021 een 

omgevingsvergunning aangevraagd 
voor een ‘kippenbrug’. Dat is een 
smalle brug met een leuning aan één 
zijde en dus niet geschikt voor 

�etsen en brommers. De brug is een 
initiatief van Landschap Noord-
Holland in samenwerking met de 
gemeente en de stichting Oer-IJ.
Bestuursrechter
Om pragmatische redenen is afge-
sproken dat de gemeente, die ook de 
brug �nanciert en onderhoudt, de 
vergunningsprocedure regelt. De 
provincie subsidieert een speciale 
brugleuning, waarvan het ontwerp is 
aangedragen door de stichting 
Oer-IJ.
Aangezien twee bewoners van de 
Brakersweg bang waren voor extra 
verkeersdrukte en andere overlast als 
bedoelde brug zou worden aange-
legd, zaten zij begin juli van dit jaar 
bij de bestuursrechter J. de Vries in 
Haarlem tegenover de gemeente om 
de vergunning tegen te houden. Een 
woordvoerder van de gemeente 
meldde hierover: ,,De rechter 
oordeelde op 19 september dat de 
gemeente het bezwaar van de bewo-
ners onterecht ‘niet–ontvankelijk’ had 
verklaard, maar ook dat de vergun-
ning terecht is verleend en wees het 
beroep af.’’
Het ziet er dus naar uit dat het 
natuurgebied binnen afzienbare tijd 
kan worden afgerond.

Castricum - Enige weken geleden is Landschap Noord-Holland gestart 
met het inrichten van het gebied tussen de Schulpvaart en de 
Brakersweg. Doel is om mensen dichtbij huis van de natuur te laten 
genieten. Het terrein wordt voorzien van een wandelpad en afgesloten 
middels een hek. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen een 
vergunning voor de brug over de Schulpvaart, maar de rechter heeft 
inmiddels geoordeeld dat dit bezwaar ongegrond is. De brug kan dus 
worden aangelegd.

Natuurgebied langs Schulpvaart 
kan alsnog worden afgemaakt

Het natuurgebied vanaf de Zeeweg gezien. Foto: Hans Boot

Artist impression van de ‘kippenbrug’. Afbeelding: aangeleverd
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Castricum - Twee maanden geleden 
is Giorgia (17) haar high school avon-
tuur in Nederland gestart. Ze verblijft 
op dit moment nog bij een gezin in 
Enschede, maar Giorgia heeft een 
passie voor zeilen en zou graag 
geplaatst willen worden in een regio 
waar ze weer wekelijks kan trainen 
voor die sport. Inmiddels is duidelijk 
dat er voor haar een plek is op het 
Supreme College in Castricum. 
Daarom zoekt Travel Active voor haar 
met spoed een nieuw gastgezin in 
Castricum of omstreken. Giorgia is 
een actieve en nieuwsgierige 
student. Ze heeft bij de scouting 
gezeten, vindt het leuk om te �etsen 
en brengt graag tijd door met 
vrienden. Verder luistert ze graag 
naar muziek en is ze fan van Taylor 
Swift. Giorgia speelt piano en houdt 
van koken, voornamelijk risotto. Wie 
biedt Giorgia een gezellig thuis? Jong 
of wat ouder, alleenstaand of een 
gezin met kinderen? Iedereen met de 
juiste intenties kan gastgezin zijn in 
de ogen van Travel Active. Meer 
weten? Stuur een bericht naar high-
schoolholland@travelactive.org of 
bel: 085 2224810.

Wie biedt Giorgia 
een gezellig thuis?

De 17-jarige student Giorgia uit Italië. 
Foto: aangeleverd

Akersloot - Ron Boendermaker uit 
Egmond aan Zee heeft voor de afwisse-
ling weer eens de hoogste podiumplek 
bemachtigd in de wekelijkse mountain-
bikewedstrijd op sportpark De Clop-
penburch. Henk Verdonk junior, 
meestal winnaar van de wedstrijd, was 
door ziekte afwezig. Na een rustige 
start bouwde Boendermaker een voor-
sprong op. Het trio Wout Bakker, Koen 
Konst en Walter van Kuilenburg volgde 
op een afstand die te overbruggen leek, 
maar zienderogen toch uitzichtloos 
bleek te worden. Doordat Boender-
maker twee keer even van de �ets 

moest om lucht bij te pompen, wist het 
trio toch weer aan te sluiten. Maar 
uiteindelijk stelde hij zijn overwinning 
veilig.

Uitslag:
1. Ron Boendermaker, Egmond aan Zee; 
2. Wout Bakker, Heiloo; 3. Koen Konst, 
Castricum; 4. Walter van Kuilenburg, 
Akersloot; 5. Alex Hageman, Limmen; 6. 
Chris Kemp, Egmond aan den Hoef; 7. 
Yvonne Zomerdijk, Limmen; 8. Henk 
Jan Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef; 9. Barry Schrama, Akersloot; 10. 
Piet Veldt, Akersloot.

Boendermaker pakt de bloemen

De coronapandemie heeft gedu-
rende het biljartseizoen aardig wat 
roet in het eten gegooid. Met wat 
onderbrekingen konden uiteindelijk 
de speelroosters worden afgewerkt. 
Helaas kon niet iedereen alle 
wedstrijden uitspelen door corona 
en vakanties. De spanninga liep tot 
aan de laatste speeldag behoorlijk 
op, omdat een grote groep spelers 
elkaar niet of nauwelijks ontliep in de 
gemiddelde scores. Uiteindelijk 
moesten resultaten tot achter de 
komma worden berekend om de 

uiteindelijke winnaar aan te kunnen 
wijzen. Gerard Veldt (tweede van 
rechts) werd kampioen, Joop Mooij 
(helemaal rechts) eindigde als 
tweede en Frank Bruggeling (tweede 
van links) werd derde. Biljartvereni-
ging Castricum bestaat uit circa 
honderdtachtig leden die op nage-
noeg alle dagdelen van de week 
spelen in het Buurt- en Biljartcen-
trum aan de Van Speykkade. Nieuwe 
leden zijn welkom. Op maandag-
middag, woensdagavond en zater-
dagmiddag is er altijd vrije inloop.

Biljartcompetitie afgesloten
Castricum - Donderdagavond werd de donderdagavondbiljartcompetitie 
van Biljartvereniging Castricum afgesloten met de jaarlijkse prijsuitrei-
king. De donderdagavondgroep kent zijn oorsprong in biljartvereniging 
het Steegie, opgericht in 1988. Sinds vorig jaar maakt deze groep deel uit 
van de grote Biljartvereniging Castricum.

Bert Zonneveld reikte namens het bestuur de prijzen uit. Foto: aangeleverd

De organisatie wil een sfeervolle 
wandelroute uitzetten, die leidt langs 
gedichten, foto’s en muziekplekken op 
het oude deel van de begraafplaats. U 
kunt zelf ook kaarsen neerzetten op 
een centrale plek langs de route. Zo 
kunt u ook dierbaren gedenken die 
elders zijn begraven of gecremeerd. Op 
het plein en bij de aula staan kramen 
waar u (tegen contante betaling) arti-
kelen kunt kopen. Wilt u een muzikale 
bijdrage leveren of een kraam huren, 
neemt u dan contact op met ( Daniëlle 
Hille (06 41954912 / danielle@alles4be-
drijven.nl).

Mocht u een mooi gedicht hebben 
geschreven over iemand van wie u 
geen afscheid heeft kunnen nemen of 
u mist iemand heel erg, mail dan het 
gedicht (eventueel met foto van de 
overledene) naar hetzelfde mailadres. 
Dit geldt ook voor foto’s waarvan u wilt 
dat de organisatie ze ophangt op een 
mooie plek.

Steun
Gelukkig zetten ook dit jaar vrijwilligers 
zich weer in, maar het organisatieco-
mité is behoorlijk geslonken en dus zijn 
nieuwe vrijwilligers meer dan welkom. 
Elke bijdrage telt, hoe bescheiden ook. 
Natuurlijk is de organisatie erg blij met 
giften van bezoekers; hiervoor staat 
een collectebus bij de ingang.

Helpende handen gezocht
In de dagen voor de viering werkt een 
team van vrijwilligers hard om de 
begraafplaats zo mooi mogelijk te 
maken. Maar er zijn meer vrijwilligers 
nodig. De organisatie zoekt nog sterke 
helpende handen voor maandag 1 
november tussen 09.00 en 15.00 uur 
(of een deel daarvan) bij het vullen van 
de tweeduizend fakkels, dinsdag 2 
november tussen 09.00 en 16.00 (of 
een deel daarvan) bij de opbouw en 
woensdagochtend 3 november vanaf 
09.00 uur (opruimen achteraf ). 
Aanmelden kan bij Daniëlle Hille 
(danielle@alles4bedrijven.nl).

Hulp nodig voor Allerzielen-
herdenking op Onderlangs
Castricum - Op woensdag 2 november wordt tussen 17.00 en 21.00 uur 
voor de vijftiende keer een Allerzielenherdenking georganiseerd op 
begraafplaats Onderlangs. Iedereen is van harte welkom om op deze 
bijzondere avond dierbaren te gedenken en samen te zijn in het gemis. 
Om het evenement te laten slagen, zijn nog wel helpende handen nodig. 
Alle hulp is welkom, al is het maar voor een paar uur.

Castricum - De Verhalengroep 
Castricum heeft Paula Beentjes uitge-
nodigd voor een lezing met de titel 
‘D reis van de Nachtwacht’. De vader 
van Paula was één van de eigenaren 
van busonderneming Beentjes & De 
Bruin in Heemskerk. Hij vertelde 
altijd dat het beroemdste schilderij 
van Rembrandt in de oorlog in zijn 
garage was opgeslagen. Paula heeft 
dat uiteindelijk na een lange zoek-
tocht kunnen bewijzen aan de hand 
van een geheim document. In de 
lezing wordt verder aandacht 
besteed aan de weg die de Nacht-
wacht tijdens de oorlog heeft 
moeten a�eggen. Hoogtepunt was 
natuurlijk dat het schilderij op 14 mei 
1940 naar Castricum werd vervoerd 
en werd opgeslagen in de ‘kunst-
bunker’ aan de Helmweg. Van het 
vervoer naar diverse plekken wordt 
ook een �lmpje vertoond. De lezing 
vindt plaats op dinsdag 18 oktober 
om 10.00 uur in De Duynkant aan de 
Geversweg 1b. De entreeprijs 
bedraagt 3 euro inclusief ko�e of 
thee.

Lezing over 
de Nachtwacht 

In deze rubriek laten we inwoners van de gemeente Castricum de revue 
passeren die op wat voor manier dan ook iets hebben bijgedragen aan het op 
de kaart zetten van de gemeente in de zin van leefbaarheid, saamhorigheid 
en opwaarderen van de leefomgeving.

Door Aart Tóth

,,Ik heb in Tilburg een opleiding voor 
ouderenzorg (INAS) gevolgd en een 
aantal jaren in de thuiszorg gewerkt. 
De verhuizing naar Castricum was 
voor mij wel even wennen, mede 
vanwege mijn Brabantse accent en 
inslag. Mijn twee dochters zijn in 
Castricum geboren en ik heb op hun 
basisschool De Sokkerwei heel veel 
creativiteit met en voor de kinderen 
gedaan. Ik gaf creatieve lessen en heb 
diverse jaren in het schooltoneel 
meegespeeld.’’

Opleiding
Na de lagere school de INAS-oplei-
ding voor ouderenzorg gevolgd. 
,,Maar er verder niet veel mee 
gedaan, het was niet mijn passie. Het 
echte werk kwam pas sinds mijn 
huwelijk met Joost van Beek; de zorg 
voor man, kinderen en katten.’’

Creativiteit
,,Mijn creativiteit is me met de 
paplepel ingegoten. Mijn moeder 
maakte kleding in opdracht en voor 
haar kinderen. Ze zat vele uren achter 
de naaimachine, net als ik nu. Toen 
mijn dochters op de middelbare 
school zaten had ik meer tijd over en 
ben ik een atelier begonnen achter in 
de winkel bij Blosz aan de Overtoom. 
Daar heb ik mijn maatje Loes leren 
kennen, zij was mede-eigenaar van 
Blosz. Helaas moesten we na enkele 
jaren stoppen met de winkel. Daarna 
zijn we in de Augustinusschool in een 
leeg klaslokaal een atelier begonnen 
en hebben we samen met de 
kinderen onze creativiteit �ink 
ontplooid, zoals een modeshow met 
55 kinderen. Zij zaten zelf achter de 
naaimachine en maakten met gerecy-
cled materiaal de fraaiste kostuums. 
Dat was een supertijd. Mijn hobby’s 
zijn – uiteraard – creatieve producten 
maken zoals kussens, kostuums en 
knu�els. Altijd met gebruikte sto�en. 

Vaak ook speci�ek wat de klant graag 
wil. Daarnaast brainstormen met Loes 
tijdens een ko�etje. Loes en ik 
hebben het werk op de Augustinus-
school vrijwillig gedaan. Als ik niet 
achter de naaimachine zit, ga ik los bij 
Full of Life of ben ik bezig mijn 
woning te decoreren.’’

Vakantieland
,,Italië is mijn favoriete vakantieland, 
natuurlijk mede vanwege de mooie 
kleding die men ontwerpt en in 
prachtige winkels verkoopt, het 
lekkere eten en de vriendelijke 
bevolking.

Wensen voor Castricum
Wij wensen in Castricum – en ik mag 
zeker ook namens Loes spreken – 
meer creatieve activiteiten met 
kinderen, zodat zij met de handen 
iets blijvends kunnen maken. Zoiets 
hebben wij meerdere keren op het 
Bakkerspleintje georganiseerd. Gezel-
ligheid en levendigheid in het dorps-
hart moet weer terugkomen. En dat 
er betaalbare woningen voor de 
jongeren komen die willen terug-
keren naar hun geboortedorp. En dat 
mijn dochter een betaalbare woning 
kan vinden!’’

Geboekte resultaten
,,Aankleding van evenementen op 
het Bakkersplein, inrichten van de 
Sinterklaas- en Kerstkamer met onze 
geweldige Sinterklaas/Kerstman en 
rondrit met hem door het dorp. Wij 
zijn twee keer op tv geweest in het 
programma Ko�etijd met onze crea-
tieve kostuums (zoals gemaakt van 
coniferen). Loes en ik hopen dat 
Castricum weer meer gaat bruisen 
met creatieve evenementen, waar-
door er ook meer bezoekers van 
buiten het dorp komen. Creatieve 
Wieven hebben hier zeker leuke 
ideeën voor. Vrijwillige inzet 
Castricum, ook daar maakte ik deel 
van uit met een aantal jaren op de 
Augustinusschool les gegeven. In 
2013 met Loes een giga-modeshow 
met jonge kinderen georganiseerd 
die zelf, onder onze begeleiding, hun 
kleding maakten.’’

Castricum - Pas (of al?) 28 jaar is Manon inwoner van Castricum en ze 
voelt zich ook duidelijk een Castricummer. Dat blijkt wel als je het lijstje 
aanschouwt waar ze zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen tijd. 
De nu 59-jarige geboren Brabantse uit het prachtige dorp Oisterwijk hoef 
je niet te vertellen wat je moet doen om lekker vrolijk en creatief voor de 
dag te komen. Manon kwam in 1990 naar Castricum omdat haar man een 
baan aannam in Amsterdam. Manon is getrouwd met Joost van Beek, 
samen hebben ze twee dochters; Michou en Anouk. Kleinkinderen zijn er 
nog niet, maar je weet maar nooit. Het creatieve talent zit er bij Manon al 
op jonge leeftijd in, ze is dan ook vaak bezig met creatieve alternatieve 
werkstukken, als er maar textiel aan te pas komt. Dat is haar lust en haar 
leven, fröbelen met sto�en en daarmee creaties laten verschijnen waar 
de monden van openvallen.

Wie is nu eigenlijk 
Manon van Beek-Berkelmans?

Manon Berkelmans op 4-jarige leeftijd 
met haar moeder. Foto: Aangeleverd

Manon van Beek-Berkelmans in 2022. 
Foto: Aart Tóth
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Door Henk de Reus

Kees (87) zag op 20 augustus 1935 het 
levenslicht in de gemeente Bergen. 
Riet (86) maakte op 31 mei 1936 in 
Egmond kennis met de wereld. 
Beiden zijn ze de oudste in een groot 
gezin. De ouders van Kees kregen elf 
kinderen en die van Riet veertien. De 
vader van Kees was veehouder. Riets 
vader was bollenkweker. Het stel zag 
elkaar voor het eerst tijdens een dans-
avond in Egmond. Kees: ,,Ik zou met 
een stel vrienden op de �ets naar 

Alkmaar gaan. Onderweg plensde het 
zo hard dat we besloten om in 
Egmond af te haken. We wisten dat 
daar een dansschool was. Binnen 
maakte ik kennis met Riet. We konden 
lekker met elkaar dansen.’’ Riet: ,,Dat 
zegt hij nu wel, maar ik zag ook wel 
dat hij een oogje op mijn vriendin Gré 
had.’’

Truc
We spraken met elkaar af om een 
volgende keer samen naar de dancing 
in Alkmaar te gaan, waar Kees ook 

meestal naartoe ging. Mijn ouders 
zagen dat niet zitten, dus ik liet Kees 
weten dat ik niet kwam. Mijn vriendin 
zou aanvankelijk wél heen gaan. Later 
draaiden mijn ouders bij en mocht ik 
toch. Eenmaal aangekomen keek Kees 
niet eens verrast. Het eerste wat hij 
vroeg toen hij bij onze tafel stond was 
‘Waar is Gré?’ Nou die was er dus niet. 
Had ik daarvoor al die moeite gedaan 
om te komen? Ik was zo gebelgd over 
zijn reactie dat ik het voor gezien 
hield. Ik trok midden op de dansvloer 
demonstratief mijn jas aan en was 
benieuwd hoe hij hierop zou 
reageren. Als een haas rende hij 
achter mij aan. Vlak bij de uitgang 
vroeg hij mij of ik toch niet wilde 
blijven om een paar rondjes met hem 
te dansen. Hier heb ik ‘ja’ op gezegd. 
Vanaf die avond was de verkering 
aan.’’

Kerkganger
De ouders van Riet moesten wel even 
aan Kees wennen. Riet: ,,Ik weet nog 
dat mijn vader tegen m’n moeder zei 
‘Wat moet ze met dat melkmuiltje?’, 
hierbij verwijzend naar het beroep 
van Kees die melkcontroleur was.’’ 
Kees deed erg z’n best om zijn lie�e te 
behouden. Hoewel ze beiden uit een 
katholiek gezin kwamen was Kees een 
mindere kerkganger dan Riet. Eén 
keer in de week naar de kerk vond hij 
wel genoeg. Echter, als Riet tijdens de 
vastenperiode de lijdenmeditaties 
bijwoonde ging Kees alle zes avonden 
steevast met haar mee, al was het 
alleen maar om haar te zien. Voor Riet 

was hij bereid om van zijn geloof af te 
vallen, of beter gezegd, zijn geloof 
een boost te geven.

Voorlichting
Na vier jaar moest het stel trouwen, 
maar niet omdat Riet in verwachting 
was. Kees solliciteerde op een baan en 
kon deze alleen krijgen als hij in de 
bedrijfswoning wilde wonen. Samen-
wonen was in die tijd not done, dus 
trouwen was de enige optie om de 
baan te krijgen. Op 9 oktober 1957 
vond het wettelijk en kerkelijk huwe-
lijk plaats. Voor dit laatste moesten ze 
vooraf nog wel langs meneer pastoor 
om goed voorbereid te zijn op het 
huwelijk. Dat ging zo in die tijd. 
Bekend was dat je dan een soort 
‘seksuele voorlichting’ kreeg. Riet: ,,De 
dingen werden niet met man en 
paard genoemd, maar de pastoor zei 
wel dat de liefdesdaad voor de voort-
planting was bedoeld en dat we niet 
elke dag de liefde mochten bedrijven.’’

Kees en Riet kregen vijf kinderen, 
twee meisjes en drie jongens. Inmid-
dels is de familie verrijkt met elf klein-
kinderen en vijf achterkleinkinderen. 
Na acht jaar verruilde Kees het beroep 
van melkcontroleur voor een kantoor-
baan bij een verzekeringsmaat-
schappij. Acht jaar geleden verhuisde 
het echtpaar naar hun huidige 
woning aan De Santmark.

Gezondheid
Kees maakte vele jaren deel uit van 
het jeugdbestuur van voetbalvereni-

ging Vitesse. Ook deed hij vrijwilli-
gerswerk bij de kerk en zat hij in het 
bestuur van een postzegelvereniging. 
Kees is nog herstellende van corona 
waarvoor hij ook in het ziekenhuis 
heeft gelegen.
De gezondheid van Riet is nog prima. 
Ze leest en puzzelt graag en is lid van 
een bridgeclub. Regelmatig speelt ze 
een potje Rummikub met dochter 
Joke.
Afgelopen zondagmiddag werd het 
briljanten huwelijksfeest in Johanna’s 
Hof gevierd, samen met de kinderen 
(achter)kleinkinderen, broers en 
zussen.

Castricum - Het was niet meteen ‘aan’ toen Riet en Kees Bijman elkaar 69 
jaar geleden voor het eerst ontmoetten. Sterker nog, Kees had eigenlijk 
een oogje op een ander. Riet haalde een slimme truc uit om Kees alsnog 
voor zich te winnen. En met succes want het stel vierde afgelopen zondag 
hun 65 jarig huwelijk.

Slimme truc van Riet leidt tot briljanten huwelijk

Kees en Riet Bijman vierden afgelopen zondag hun 65-jarig huwelijksfeest. 
Foto: Henk de Reus

Kees en Riet op hun trouwdag (9 
oktober 1957). Foto: aangeleverd

Door Henk de Reus

Tess (2) wordt door haar vader opge-
tild als ze badeendjes uit het water 
vist. Het blijkt nog een hele toer om 
deze met een hengel te vangen. Ze 
legt deze weg en haalt ze met haar 
handjes uit het water. Haar vader en 
de eigenaar van de attractie knijpen 
een oogje toe. Iets verderop haalt 
Tess (4) tijdens het trampoline-
springen alles uit de kast. Jet (4) en 
Cato (6) laten in de zweefmolen 
lekker de wind door hun haar 
waaien. Als ze weer uitstappen laten 
ze weten dat ze de draaimolen toch 
leuker vonden, want het ging wel erg 
hard. Juno (11) beproeft zijn geluk in 
de schiettent. Hij raakt geen schij�e, 
maar mag toch een prijs uitzoeken. 
Tegenover Fase Fier staat een 
muziektent waar volwassenen met 
getrainde trommelvliezen genieten 
van gezellige muziek die uit de 
geluidsboxen schalt. Zo beleeft 
iedereen wel wat leuks op de kermis 
in Bakkum. 

Bakkum - Op de laatste kermis van dit seizoen was afgelopen weekend 
genoeg te beleven. De allerkleinsten konden een rondje in de draai- of 
zweefmolen maken. Bij de oudere kinderen waren de botsautootjes, 
trampolinespringen en de Heartbreaker favoriet. De suikerspin- en de 
oliebollenkraam ontbraken ook deze keer niet.

Nog even genieten van laatste kermis van dit seizoen

Het blijkt nog een hele toer voor Tess (2) om de eendjes met een hengel uit het 
water te vissen. Foto’s: Henk de Reus

Tess (4) haalt alles uit de kast bij het trampolinespringen.

Juno (11) legt aan om een van de schij�es weg te schieten. Tess (4) en Cato (6) laten in de zweefmolen lekker de wind door hun haar waaien.
Op de kermis in Bakkum was genoeg 
te beleven.
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Aangezien de boom ouder is dan de 
meeste inwoners van Bakkum en 
Castricum, is hij uitgegroeid tot een 
waar icoon. Hij staat op bijna alle 
foto’s die gedurende de geschiedenis 
van het pand (de eerste jeugdherberg 
van Nederland, geopend in 1932) 
gemaakt zijn. Om zijn staat van dienst 
eer te bewijzen organiseert het hotel 
een publiekelijk afscheid op zondag 
23 oktober tussen 12.00 en 15.00 uur. 
Iedereen die dat wil kan die dag lang-
komen en krijgt hierbij ook nog een 
gratis kop ko�e. Kunstenares Nicole 
Spit gaat als onderdeel van haar 
expositie ‘Digitale Bomen’ (opening 
op 11 december in de grote zaal van 
Huize Koningsbosch) de kastanje digi-
taliseren. Wanneer je met je telefoon-
camera naar de digitale scan kijkt, 
verschijnt een kunstzinnige tweede 
laag over de foto waardoor de boom 
gaat ‘leven’. Met deze actie wordt de 
oude kastanje net als andere bomen 
voor het nageslacht vereeuwigd. 
Adres: Heereweg 84 in Bakkum.

Castricum - Triest nieuws: de vermoedelijk honderd jaar oude kastanje 
van hotel-restaurant Huize Koningsbosch is zo ziek dat hij gekapt moet 
worden. De boom is al jaren niet meer gezond, maar werd tot nu toe elk 
jaar nog goedgekeurd. Dit jaar kon de boomspecialist geen veiligheids-
garantie meer afgeven en is besloten tot kap over te gaan. Doordat 
onverwacht dikke takken kunnen afbreken, vormt de boom een gevaar 
voor mensen die eronder op het terras zitten.

Huize Koningsbosch neemt afscheid 
van beeldbepalende kastanjeboom

De kroon is inmiddels al uit de boom verwijderd. Foto: Huize Koningsbosch.

Limmen - Brouwerij Dampegheest doet weer mee met de Bokkentocht 
Heiloo-Limmen. Op zaterdag 15 oktober gaat men er weer voor met op de tap 
het nieuwe Oikenbock (6.5%) en dit keer de Stormram (7%) van brouwerij 
Broer & Zus uit Beverwijk. Brouwerij Dampegheest is zaterdag open van 14.00 
uur tot 20.00 uur. Kom de Oikenbock proeven! Kijk op www.dampegheest.nl 
voor meer informatie. Foto: aangeleverd

Bokkentocht bij Dampegheest

Castricum - Onlangs publiceerde 
deze krant een oproep voor het inza-
melen van gebruikte gereed-
schappen. Deze worden voor herge-
bruik verscheept naar Afrikaanse 
landen. 
Theo Versteegen is aangenaam 
verrast door de respons. Hij laat 
weten dat de ophaalbus van Vraag 
en Aanbod Internationaal (VAI) op 20 
oktober weer langs komt. 
Spullen kunnen voor die tijd ingele-
verd worden bij Theo: theover-
steegen@kpnmail.nl. Foto: 
aangeleverd

Castricummers brengen massaal 
gebruikte gereedschappen

Door Henk de Reus

Om 10.00 uur werden de peuters en 
(groot)ouders welkom geheten met 
gebak en drinken. Hierna hield Fleur 
van Uhm de kleintjes bezig met spel-
letjes, voorlezen en dansen. Waar 

sommige peuters in het begin eerst 
de kat uit de boom keken zag je al 
gauw dat het vertrouwen groeide en 
steeds meer kinderen aan de activi-
teiten meededen. De aanwezige 
ouders en grootouders genoten 
zichtbaar van het plezier dat hun 

(klein)kinderen beleefden.
Het Peutercafé in Limmen is geves-
tigd in de bibliotheek en is elke 
donderdagochtend open van 10.00 
uur tot 11.30 uur. De toegang is vrij. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. De 
openingstijden in Castricum zijn 
maandag-, dinsdag- en donderdag-
ochtend van 10.00 tot 11.30 uur. 

Meer informatie via
peutercafé@welzijncastricum.nl. 
Foto: Henk de Reus

Limmen - Afgelopen donderdag opende Peutercafé Limmen voor het 
eerst zijn deuren en dat moest gevierd worden. Het gaat om een initiatief 
van Stichting Welzijn Castricum. Achttien peuters en veertien (groot)
ouders waren bij de feestelijke opening aanwezig. Allen genoten 
zichtbaar.

Vrolijke boel bij de opening 
van het Peutercafé in Limmen

LEZERSPOST

Komende donderdag 13 oktober worden in de raadscommissie van de 
gemeente Castricum de nieuwbouwplannen van Woonzorg op het 
terrein van de Santmark besproken. De acht lage huizen tegenover de 
M.H. Tromplaan worden gesloopt en hun tuinen verdwijnen. In plaats 
daarvan is een appartementengebouw van drie woonlagen gepland, dat 
acht meter op de groene wallekant naar voren komt. Door dit gebouw 
verdwijnt een grote hoeveelheid groen, zowel aan de kant van de Trom-
plaan als op het terrein van de Santmark zelf (de vlindertuin).

In het gebouw komen 37 appartementen, geschikt voor één of twee 
bewoners. De bedoeling is dat deze bewoners, hun bezoek, leveranciers 
en hulpverleners deels op de Santmark zelf, maar vooral op de Tromplaan 
gaan parkeren. Omwonenden van de Tromplaan en Piet Heinlaan hebben 
bij Woonzorg en bij de gemeente geprotesteerd: men is op zich niet 
tegen nieuwbouw (sociale woningbouw voor senioren) op de plaats van 
de oude huisjes, maar wel tegen een zo hoog en diep gebouw, waaraan 
zoveel groen wordt opgeo�erd, met een parkeerterrein van de Santmark 
voor de deur. De landelijke, groene Tromplaan met zijn ruime waterpartij 
die aansluit op de historische Brakersweg zou hierdoor ernstig aangetast 
worden.

Tot nu toe is Woonzorg niet bereid met ons mee te denken. Ik roep 
iedereen, die het groene karakter van dit stukje Castricum ter harte gaat, 
op om aanwezig te zijn bij de behandeling van deze plannen op 13 
oktober in de commissievergadering van de gemeente en daar haar/zijn 
stem te laten horen!

Harriët Kruijswijk

Nieuwbouwplannen

Bakkum - Wie de documentatie erop 
naslaat, komt tot de conclusie dat de 
appelbomen van het type  Jonagold 
gewoonlijk in mei tot bloei komen. 
Eind september en begin oktober 
zijn voor de meeste appelsoorten de 
plukdagen. Zo niet bij Trees Legdeur, 
want haar appelboom volgt kennelijk 
een heel ander ritme. Het is oktober 
en deze appelboom staat nu in bloei. 
Of dat ook daadwerkelijk appels gaat 
opleveren, valt nog te bezien. Foto: 
Trees Legdeur.

Appelboom in bloei
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
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MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !
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Akersloot - Juf Esther Hart van kind-
centrum De Brug is vrijdag getrouwd 
met haar partner Frank. Als juf van 
groep 8 moet je dan natuurlijk ook 
op school een feestje vieren. Esther 
werkt al meerdere jaren bij De Brug 
en alle kinderen van de school 
deelden mee in het feestgedruis. In 
een grote Amerikaanse auto kwam 
ze aan en lopend met Frank door een 

erehaag van kinderen ging ze de 
school binnen. Daar, in de aula van 
de school, werd gezongen en 
gedanst voor het bruidspaar. Een 
enorm feest.
‘s Middags trouwde de juf, waarbij 
naast familie en vrienden ook de 
kinderen van groep 8 en haar colle-
ga’s aanwezig waren. Het was echt 
een prachtige dag!

Bruiloft bij kindcentrum De Brug
Frank en Esther tijdens het feest in de aula van de school. Foto: aangeleverd

De kastanjeboom in vroeger tijden, toen nog een dun sprietje. 
Foto: beeldbank Oud-Castricum

Wie Bakkum vanaf de Zeeweg inrijdt, 
kan ze niet missen: een rijtje prach-
tige, beeldbepalende kastanjes aan 
weerszijden van de weg. Op oude 
foto’s waar de Van Oldenbarne-
veldweg nog een zandpad is, staan 
ze al; toen nog iele sprietjes. Inmid-
dels zijn ze uitgegroeid tot echte 
‘reuzen’. Eén van die reuzen is nu 
helaas aangetast door een zwam en 
daardoor niet stabiel meer. Hij wordt 
gekapt. Maar dat wil kastanje Johan 
niet zomaar voorbij laten gaan. Hij 

schrijft: ,,Wist u dat mijn naamge-
noot, Johan van Oldenbarnevelt, ook 
door een bijl om het leven kwam? 
Toch weten veel mensen nog wie hij 
was. Nu lijkt het mij zo mooi dat u af 
en toe nog eens aan mij denkt, als ik 
er straks niet meer ben.’’

Zoveel gezien
Johan vindt het lastig om te gaan, zo 
schrijft hij. Hij staat hier al zo lang, en 
heeft zoveel ‘gezien’. ,,Misschien 
waren mijn bladeren een schuilplaats 

tegen de regen. Of verzamelde u 
mijn kastanjes om er poppetjes of 
spinnenwebben mee te maken. Ik 
heb nieuwe liefdes zien ontstaan. Er 
is zelfs iemand die van mijn zaden 
zal�es, massageolie en wasmiddel 
maakt!’’ Hij vraagt bewoners hun 
herinneringen samen te delen.

Deel uw herinneringen!
Heeft u ook mooie herinneringen 
aan deze prachtige kastanje? Alle 
herinneringen zijn welkom, of het nu 
verhalen of foto’s zijn, of misschien 
zelfs wel kunstwerken. Plaats ze in de 
groep ‘Kastanje Johan van Oldenbar-
neveld Bakkum’. Johan is u dankbaar.

Bakkum - Een aantal inwoners van Bakkum kreeg de afgelopen dagen 
een wel heel bijzonder brie�e in hun bus. Paardenkastanje Johan, één 
van de monumentale kastanjes aan de Van Oldenbarneveldweg, schreef 
een hartekreet. Hij moet gekapt worden. Toch hoopt hij dat mensen nog 
eens aan hem denken, als hij er straks niet meer is.

Vergeet mij niet, vraagt kastanje Johan

De kastanjeboom nu, in de laatste fase 
voordat hij gekapt zal moeten worden. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Veertien gasten van de 
Zonnebloem afdeling Castricum/
Bakkum hebben een bezoek 
gebracht aan Artis. Op uitnodiging 
van Philips kregen zij een verzorgde 
dag aangeboden met de hulp van 
veertien medewerkers van het 
bedrijf, die de gasten begeleidden. 

Twee gasten kwamen voor het eerst 
in deze dierentuin. De dag startte 
met ko�e/thee, taart en een hartig 
broodje. In twee groepen gingen de 
deelnemers vervolgens het park 

verkennen. Ze bekeken de olifanten 
in hun nieuwe verblijf, de apen, de 
leeuwen, de vlindertuin het reptie-
lenhuis, het voeren van de 
zeeleeuwen en nog veel meer. De 
medewerkers hadden veel aandacht 
voor de gasten die daarvan genoten. 
Om 16.00 uur was er nog tijd voor 
een drankje, daarna keerden de twee 
busjes terug naar Castricum, waar de 
vrijwillige chau�eurs al stonden te 
wachten. Iedereen was enthousiast 
en had genoten van deze heerlijke 
dag.

Met de Zonnebloem naar Artis
De gasten van de Zonnebloem genoten van hun dagje Artis. Foto: aangeleverd

Afkomstig uit het voortgezet 
onderwijs pakt Mirel de uitdaging 
op bij kindcentrum Helmgras. Over 
deze overstap naar het basisonder-
wijs zegt ze: ,,De wereld om ons 
heen verandert in een razend 
tempo. Het onderwijs kan niet 
achterblijven en ontwikkelt mee. 
De basis wordt hier gelegd, in het 
primaire onderwijs en daar wil ik bij 
zijn!’’ 
Mirel heeft een goede klik met 
Lisette, die al op 1 januari aantrad 
als adjunct-directeur. Zij vult aan: 
,,Kinderen beschikken over veel 
verschillende talenten, die we op 
Helmgras zichtbaar maken. Ze 
leren vaardigheden voor de 
toekomst als samenwerken, out of 
te box denken, creatief zijn en 
doorzetten. Je kunt je talenten 
ontwikkelen op veel verschillende 
manieren en dat kan allemaal op 
Helmgras.’’

Castricum - Na de zomervakantie is kindcentrum Helmgras gestart onder 
leiding van een nieuwe directie. Mirel Boerhoop zal met het team van 
Helmgras verder bouwen aan talentvolle ontwikkeling voor alle 
kinderen. Dat doet zij samen met adjunct-directeur Lisette Blom.

Directie kindcentrum Helmgras

Directeur Mirel Boerhoop (links) en adjunct-directeur Lisette Blom van kindcentrum 
Helmgras. Foto: aangeleverd

Akersloot - Dameskoor Sint Caecilia 
viert dit jaar het 60-jarig bestaan. Sinds 
1962 verzorgt het koor met veel inzet, 
overgave en plezier de muzikale omlijs-
ting van vele diensten in de parochie 
van Sint Jacobus Major. Het dameskoor 
is ontstaan vanuit het Vrouwengilde. 
Was er door de week een viering, dan 
waren vanuit het herenkoor maar 
weinig mannen beschikbaar. Zij waren 
aan het werk en veel dames waren 
thuis. Niek Krom was destijds de eerste 
dirigent van het dameskoor. Voor de 
leden was het een hele klus om de 
Gregoriaanse gezangen in te studeren, 

maar na veel repeteren ging het steeds 
beter. De eerste viering was voor de 
leden van het Vrouwengilde. Pastoor 
v/d Berg was heel tevreden over de 
viering, maar moest wel even wennen 
aan al die vrouwen op het koor.
Voor bijzondere gelegenheden waren 
de dames keurig gekleed in zwartwit. 
De eerste organist was Jan Leek. Na 
hem kwam Ben Mijnders, die het koor 
vele jaren begeleidde. Na zijn is over-
lijden is Frans Verhaar in zijn plaats 
gekomen, met assistentie van toen 
Jaap Leek en Jan Tromp. Dirigent Niek 
Krom werd opgevolgd door Anneke 

Stolk, daarna Joke Schoon en vervol-
gens Marianne Wolvers. De dinsdag-
avond was aanvankelijk de vaste repe-
titieavond, inmiddels repeteert het 
koor op maandagmiddag. Voor Nel v/d 
Eng en Alie Brakenho� is het jubileum 
van het koor ook een persoonlijk jubi-
leum: zij zijn er al vanaf het begin bij. 
Met voldoening en weemoed kijken de 
dames terug op de afgelopen zestig 
jaar. De jubileumviering op zondag 16 
oktober om 10:00 uur in de kerk van 
Sint Jacobus Major vormt tevens het 
afscheid van het koor. Iedereen is van 
harte welkom.

60-jarig jubileum tevens 
afscheid dameskoor Sint Caecilia

Het jubilerende dameskoor Sint Caecilia. Foto: aangeleverd
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FC CASTRICUM 1 
OFC 1

Zaterdag 15 oktober, 
sport park Noord-End
Aanvang 14.30 uur.

Jeugdvoetbaldagen op 20 en 21 oktober, 
inschrijven via jeugdvoetbaldagen.com

Door Willem Koot

Aan het spel was het nauwelijks te 
zien. Met nieuwe krachten als Burger 
en Kuiper en doelman Veldboer in 
hun gelederen, deden ze niks onder 
voor Limmen en was het voor de rust 
een mooi potje. Een mooie mogelijk-
heid was voor Mika Miettinen, die 

zijn kopbal overgestompt zag door 
hun keeper. Vijf minuten voor de rust 
nog een mooie kans voor Mees Duin-
meijer, maar zijn schot ging naast. 
Limmen kwam na rust goed uit de 
startblokken. Jacco de Jong kwam 
schuin op het doel af en schoot rake-
lings naast. Een kwartier voor tijd was 
het dan toch raak. Een mooie indivi-

duele actie van Jacco, die een 
voorzet a�everde aan Mika Miet-
tinen. Laatstgenoemde schoot loei-
hard in het dak. Nog geen twee 
minuten later eenzelfde kans voor 
Mika. Nu schoot hij naast. Vijf 
minuten voor tijd had het de�nitief 
afgemaakt kunnen worden uit een 
hoekschop. De bal werd drie keer op 
rij van de doellijn gehaald. Al met al 
een verdiende overwinning. Komend 
weekeinde de sjaal om en afreizen 
naar Akercity om te kijken of we 
Meervogels een keer kunnen 
verslaan. Dat is al een tijdje geleden.

Limmen - Een stevig begin van de wedstrijd tussen Limmen en Hollandia 
T. kreeg als gevolg dat er over en weer kansen waren. Vanwege het 
90-jarig bestaan van de ploeg uit Tuitjenhorn kreeg Limmen vooraf van 
het publiek te horen dat het wel niks zou worden met de groen-zwarten, 
daar de mannen �ink in het glaasje hadden gekeken.

Limmen blijft ongeslagen
tegen Hollandia T. (1-0)

Door Nico Adrichem

Dat de pootjes van het eerste op de 
grond stonden na vorige week, mag 
duidelijk zijn. Bescheidenheid moet 
ons voorlopig sieren en daarom werd 
geconcentreerd gestart tegen Hugo 
Boys in Heerhugowaard-Noord. Na 
een korte periode van wat aftasten, 
kwamen na een klein kwartier echter 
de eerste kansen voorbij en het 
duurde naar mijn zin te lang voordat 
het net bolde: Lex Broertjes rondde 
een goede actie af met een kromme 
bal in de verre hoek. Daarna legio 

mogelijkheden om de wedstrijd in het 
slot te gooien, maar het laatste zetje 
ontbrak en Hugo Boys kon opgelucht 
ademhalen in de rust, want er leek 
nog wat mogelijk.
Gezegd moet worden dat het spel van 
Hugo Boys wat primitief aandeed: elke 
bal van achteruit werd lang getrapt op 
statische spelers, die gemakkelijk te 
verdedigen waren en dat deden onze 
mannen ook. In de gehele wedstrijd 
slechts één halve kans gezien voor de 
Noorders, waar Meervogels toch zeer 
regelmatig in kansrijke positie kwam. 
Alleen Tijmen Smit raakte de knikker 

Akersloot - Meervogels’31 2 verspeelde zijn ongeslagen status in de 
morgen door een thuisnederlaag met 0-2 tegen VVW 2 en ik heb me laten 
vertellen dat het verdiend was. Weer twee pootjes op de grond en 
volgende week vlammen!

Meervogels ’31 neemt 
gemakkelijke horde

nog twee keer doeltre�end met zijn 
‘�jne’ voetjes, dus technisch in orde. 
Hij tekende aldus voor een 0-3-eind-
stand en daarmee revancheerde de 
ploeg zich enigszins voor het debacle 
van vorige week in Koedijk.
Komend weekend zal het niet zo 
gemakkelijk gaan: gedeelde koploper 
Limmen komt bij ons op bezoek en 
deze derby staat altijd op zich. 
Jammer dat we het beoogde team 
nog niet zien starten, maar we gaan 
het doen met de spelers die voorradig 
zijn en zij zullen alles geven. Ook 
Limmen draait nog niet op volle 
toeren (ondanks de 9 uit 3), dus kijken 
wie de eerste tik uit kan delen...
Ook Meervogels’31 2 speelt de derby 
tegen de oranjewitten op Cloppen-
burch en we verwachten dan ook een 
massale opkomst van supporters. Zie 
jullie langs de lijn en in de kantine!

Programma zondag 16 oktober: 
11.00 uur Meervogels’31 2 - Limmen 2. 
14.00 uur Meervogels’31 1 - Limmen 1.

Door PR-commissie FC Castricum

In zeventien minuten werd SV Bever-
wijk dolgedraaid en zag de wereld van 
Ralph Blom en Felix Aerts er opeens 
heel anders uit. De coaches van FC 

Castricum werden de afgelopen 
weken geplaagd door een bijna 
compleet elftal aan blessures. Van een 
gescheurde enkelband (ligamentum 
tarso scissa) tot een zere rug (valde 
retro) en van een gescheurde knie-

band (scissa genu ligamentum) tot 
een gebroken pols (fractum carpi). 
Blom: ,,Op een gegeven moment 
speelden we met drie aanvallers, die 
nog nooit op die positie gespeeld 
hadden.’’
Met Peijs, Jansen en Verbeek is alles 
anders. Met hun talent en inzet is dit 
supertrio in staat om zelf het gevecht 
aan te gaan en om het ook af te 
maken. Al na vier minuten kreeg ‘JP’ 
het op zijn heupen. Zijn solo door het 
hart van de defensie was van een hart-
verwarmende schoonheid. Even later 
bekroonde Shane Jansen zijn debuut 
in het eerste met een kogel achter de 
Beverwijk-goalie Dumain. De jeugdige 
vleugel�itser is een klasse apart, maar 
moet wel alert blijven. In de derde 
klasse kom je wekelijks uit hun 
krachten gegroeide slagersjongens 
tegen. Zij nemen de beleving van hun 
vak mee naar het voetbalveld. Bele-
ving prima, maar een voetbalveld is 
niet het podium om tegenstanders uit 
te benen.
Jesse Verbeek moest nog even zijn 
draai vinden voordat hij met zijn 
steekpasses zijn aanval aan het werk 
zette. De student speelt met zijn 
hoofd en met zijn voeten. Daarbij is 
Verbeek niet te beroerd om bij balver-
lies zelf zijn mouwen op te stropen. 
Door de zege staat FCC in de midden-
moot van de derde klasse. 
Volgende week wacht thuis het laag 
geklasseerde OFC. Met dezelfde inzet 
liggen de drie punten voor het 
grijpen. Met deze selectie kan FC 
Castricum van iedereen winnen.

Supertrio FCC draait Beverwijk dol
Castricum - Met een wervelende show vierden Shane Jansen en Jesse 
Verbeek hun debuut in het eerste van FC Castricum. Gesteund door de 
onnavolgbare Joris Peijs vormden zij de voorhoede die niet te stoppen 
viel. Hogeschoolvoetbal, masterclass, uniek en superieur. Zomaar een 
greep uit enkele reacties na a�oop van de 1-4-zege op SV Beverwijk.

Door Vitesse ‘22

De eerste helft was de thuisploeg 
heer en meester op het veld. Geen 
duel werd gewonnen en Hillegom 
kon naar believen de bal rond spelen 
op grote kunstgrasveld. Al in de 11e 
minuut ging het mis. Een van de 
spitsen liet vrijwel ongehinderd een 
niet al te harde schuiver van zijn 
schoen vertrekken en buiten bereik 
van inval-keeper Sven Geerlings en 
via de binnenkant van de verre paal 
rolde de bal binnen: 1-0.

Tweede helft
Na rust verscheen een ander Vitesse 
in het veld, wellicht mede door de 
inbreng van de invallend ingestelde 
Jesse Arendse. Hillegom wist er 
nauwelijks meer uit te komen en al 
na een minuut of vijf leek Max Lode-
wijks op weg naar de gelijkmaker na 
een steekballetje van Joey van 
Esveld. Hij had echter net iets te lang 
werk en vergat een penalty te 
versieren toen twee verdedigers naar 
hem toe gleden en hij niet verder 
kwam dan een corner. In de 54e 
minuut haalde hij echter zijn gram 
door net als uit bij LSVV een vrij trap 
bij de eerste paal in de kruising te 
krullen: 1-1.

Nadat Martijn Kuijs Vitesse al tien 
minuten later op voorsprong had 
moeten schieten, gebeurde dat in de 
64e minuut alsnog. Een corner van 
rechts werd ver voorbij de tweede 
paal door Milo Cremers weer voor 
het doel gekopt, waarna Joris Veldt 

de bal binnen knikte: 1-2. In de 69e 
minuut kreeg aanvoerder Toon 
Tebbens van Hillegom direct rood na 
een veel te harde tackle, maar dat 
bleek achteraf ook een kantelpunt in 
die tweede helft. De fanatiek meele-
vende trainer Martijn Lagendijk scha-
kelde over naar een 4-4-1-opstelling 
en wist zijn spelers over het dode 
punt heen te schreeuwen.

Corner
Een ongevaarlijk ogende vrije trap 
vanaf rechts op zon 20 á 25 meter 
van doel werd zowel een Hillegom-
aanvaller als de Vitesse verdediging 
�naal gemist en rolde dus zomaar 
binnen: 2-2. Drie minuten daarna 
moest Sven Geerlings zelfs nog zijn 
klasse tonen door met zijn vinger-
toppen een bal in de verre hoek tot 
corner te verwerken. Die corner 
leverde niets op maar kort daarna 
was dat aan de andere kant wél het 
geval! Een corner vanaf rechts van 
Joey van Esveld belandde namelijk 
voorbij de keeper in één keer in het 
doel: 2-3.

De buit leek weer binnen, maar ook 
die tegenslag kwam Hillegom te 
boven, want twee minuten later was 
het alweer gelijk. Een voorzet vanaf 
rechts kon door een bij de tweede 
paal geheel vrijstaande aanvaller 
simpel worden binnengetikt: 3-3. 
Ook daarna streden beide ploegen 
nog volop voor de winst en was 
Vitesse daar het dichtste bij. Maar 
zoals gezegd vond de man met de 
�uit 3-3 wel een mooie eindstand.

Scheidsrechter besluit tot remise 
tussen Hillegom en Vitesse: 3-3
Castricum - Er gebeurde heel veel in de tweede helft tussen de plaatse-
lijke voetbalclub en Vitesse op het mooie sportpark in Hillegom. Maar 
wat de kroon spande was de laatste minuut van de blessuretijd. Na een 
corner van links werd de bal midden voor doel door Martijn Kuijs binnen-
gekopt en iedereen, óók het thuispubliek dacht dat de winst voor Vitesse 
was. Maar de op de doellijn haast vastgenageld staande referee had 
kennelijk besloten zijn ‘eigen VAR’ in te roepen, want na enige bedenktijd 
werd de winnende goal alsnog afgekeurd. Uiteraard verwarring alom, 
maar de remise vormde wel een juiste afspiegeling van de krachtsverde-
ling in het veld.

Sven Geerlings moest deze middag meerdere malen zijn klasse tonen.
Foto: aangeleverd

Het duo Jansen/Peijs draait Beverwijk dol. Foto: Sandy Klaver






