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Betoverend voor 
jong en oud!

Door Henk de Reus

De inmiddels wakker geworden Pieten 
sluipen zachtjes naar buiten om 
samen met de kinderen wat rek- en 
strekoefeningen te doen. Daarna 
loopt iedereen op z’n tenen naar 
binnen om Sinterklaas niet te laten 
schrikken. 

Als hij na een paar minuten nog 
steeds geen oog open doet gaan de 
kinderen rond zijn bed staan en zetten 
zachtjes het lied ‘Zie ginds komt de 
stoomboot’ in. En warempel, hier 
reageert Sint op. Waarschijnlijk heeft 
de geur van verse ko�e ook een 
handje geholpen.
Sint wrijft wat in z’n ogen als de 

kinderen hem begroeten. 
Als hij hulp krijgt bij het uit bed 
stappen dient zich plotseling een 
verrassing aan. 
Sint heeft zijn sokken in bed aange-
houden. Was het ’s nachts te koud 
omdat de thermostaat vanwege de 
torenhoge gasprijs omlaag moest? 
Nee hoor, hij legt uit dat oudere 
mensen ’s nachts koudere handen en 
voeten hebben omdat de doorbloe-
ding wat minder wordt.
Omdat de kinderen al wat langer 
hebben moeten wachten slaat Sint 

het gebruikelijke ochtendritueel, 
wassen en tandenpoetsen, voor één 
keer over. In zijn nachtgewaad neemt 
hij plaats aan de tafel waar de Crea-
tieve Wieven een zeer gevarieerd 
ontbijt hebben klaargezet. 
Iedereen laat zich dit prima smaken en 
er volgen heel wat gezellige onder-
onsjes. Voor de kinderen kan de dag 
niet meer stuk. 
Welk kind kan er immers ook zeggen 
dat het een boterhammetje met 
Sinterklaas heeft gesmeerd? Foto: 
Henk de Reus

Castricum - Het is zondagochtend 09.30 uur als twintig kinderen voor het 
tijdelijke onderkomen van Sinterklaas aan de Burgemeester Mooijstraat 
staan te wachten om samen met de Goedheiligman te ontbijten. 
Probleem is alleen dat De Sint nog ligt te slapen.

Gezellig ontbijten met Sinterklaas

College wil knip in Dorpsstraat: 
‘verkeersveiligheid moet snel beter’

Het voorstel van het College komt 
voort uit een evaluatie van de proef 
met de autoluwe Dorpsstraat een 
jaar geleden. Daarmee werd onder-
zocht wat de e�ecten zijn van het 
weren van doorgaand verkeer bij de 
spoorovergang en in het dorpscen-
trum. De proef werd destijds eerder 
beëindigd na protest van bewoners 
en een spoeddebat in de gemeente-
raad. In het evaluatierapport stond 
dat er minder autoverkeer vanaf de 
spoorwegovergang naar de Dorps-
straat kwam. De voorkeursroute via 
Mient, Ruiterweg en Kleibroek werd 
vaker genomen, maar er was ook 
veel sluipverkeer in de Beatrixstraat 
en de Verzetsheldenbuurt. Daarom 
wil het College maatregelen voor 
omliggende straten die te maken 
krijgen met sluipverkeer.

‘Maatregelen geven lucht’
Wethouder Valentijn Brouwer 
(Verkeer): ,,We weten dat er meer 
treinverkeer komt en dat dit grote 
problemen geeft als we niets doen. 
Maar de problemen zijn er nu ook al. 
Deze maatregelen zorgen voor meer 
doorstroming en veiligheid. En 
geven lucht om toe te werken naar 
een de�nitieve oplossing. Tijdens de 
proef met een autoluwe Dorpsstraat 
ontstonden problemen in de buurt. 
Autoverkeer koos alle denkbare 
routes binnendoor in plaats van de 
bestaande route voor doorgaand 
verkeer. We kunnen die knip in de 
Dorpsstraat alleen aanbrengen als 
we in de buurt ook maatregelen 
tre�en. 
Dat gaan we uitwerken, en dat doen 
we met de bewoners.’’

Zuidelijke stationstunnel
In de zoektocht naar een de�nitieve 
oplossing voor het probleem 
rondom de Beverwijkerstraatweg is 
nog een optie open: de Zuidelijke 
stationstunnel. Auto’s gaan onder het 
spoor door, �etsers er overheen. Het 
College stelt de gemeenteraad voor 
om in te stemmen met de verkeers-
maatregelen rond het spoor en de 
Dorpsstraat voor de korte termijn. 
Daarnaast is het voorstel om de 
Zuidelijke stationstunnel-variant als 
enige overgebleven optie verder te 
verkennen als oplossing voor de 
lange termijn.

Besluitvorming
Donderdag 1 december is er een 
raadsinformatieavond over het voor-
stel van het College. De raadscom-
missie bespreekt het voorstel 
donderdag 8 december en de 
gemeenteraad neemt donderdag 22 
december een besluit. Alle bijeen-
komsten zijn openbaar en vinden 
plaats in het gemeentehuis.

Castricum - Het College van burgemeester en wethouders pleit voor een 
knip in de Dorpsstraat om de verkeersveiligheid op de spoorwegover-
gang snel te verbeteren. Om problemen in omliggende straten te voor-
komen zijn ook daar maatregelen nodig. Bewoners en ondernemers 
krijgen inspraak.
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DONDERDAG 24 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk. Kerkpad 1)
10.00 tot 12.00 uur open kerk 
met kerkcafé, plek voor ontmoe-
ting en gesprek.

R.K. St.-Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

VRIJDAG 25 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.30 tot 12.30 uur 
open kerk met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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

ZATERDAG 26 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur woord- en communie-
viering, diaken Marcel de Haas 
met koor Cantare.

ZONDAG 27 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur ds. Angelique 
Rijlaarsdam. Eerste Advent 
m.m.v. de Cantorij. Opening 
expositie. Kinderdienst, gelijk-
tijdig op Omroep Castricum en 
via livestream (link op www.
pkcastricum.nl).

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. H. 
Ruitenbeek.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur pastoor Ruben Torres 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur Annemarie 
van Buuren.

In de Plaza achter de ‘Oude 
Keuken’ op ‘Dijk en Duin’,
10.00 uur pastor Anton Huisman

RK-parochie Sint-Jacobus 
Major, Akersloot, 10.00 uur 
Regioviering in Willibrorduskerk 
Heiloo, Eerste Adventszondag, 
voorganger I. Osterhaus e.a.

H. mis Corneliusparochie
10.00 uur Regioviering in Willi-
brorduskerk Heiloo, Eerste 
Adventszondag, voorganger I. 
Osterhaus e.a. 

MAANDAG 28 NOVEMBER
Protestantse Kerk Castricum 
(dorpskerk. Kerkpad 1), 19.00 
uur Taizé-avondgebed.

DINSDAG 29 NOVEMBER
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur pastoor Ruben Torres.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op alle werkdagen is er een 
onderlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. 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

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.
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Niet alleen Sinterklaas ging uit z’n 
dak, ook ouders en kinderen. Voor de 
aankomst van Sint waren moeders 
en kinderen al volop aan het fröbelen 
onder begeleiding van de Creatieve 
Wieven, die de hele inrichting van 
het Sinterklaashuis hebben uitge-
voerd met een bijdrage van het 
Ondernemersfonds Dorpshart 

Castricum. Heb je bovenstaande 
gemist, geen probleem want ook op 
zondag 27 november kun je samen 
met Sint ontbijten van 09.30 tot 
11.00 uur, dus zorg dat je erbij bent. 
Gezien ervaringen uit eerdere 
bezoeken van Sinterklaas aan 
Castricum zal dit nu ook weer een 
succes worden.

Sint en kinderen uit hun dak
Castricum - Na de intocht 12 en 13 december in Castricum, Limmen en 
Akersloot, was het even bijkomen voor Sinterklaas. Dat kwam eigenlijk 
wel goed uit, want het merendeel van de kinderen moest gewoon naar 
school of oppas de dag na de intocht. Daar kwam afgelopen zaterdag 
verandering in toen het Sinterklaashuis aan de Burgemeester Mooijstraat 
de deuren had geopend. Dat werd even een happening. Onder begelei-
ding van de Creatieve Wieven was het een feest alsof Sinterklaas al jarig 
was, wat overigens pas op 5 december blijkt te zijn.

Sinterklaas met volop aandacht voor de kinderen in een geweldige omgeving. Foto: 
Aart Tóth

Gezien de kosten en grote toeloop is 
vooraf opgeven via creatieve-
wieven@gmail.com noodzakelijk, 
waarbij een bijdrage van 12 euro 
gevraagd wordt. Vervolgens kom je 
natuurlijk op woensdag 30 november 
je schoen zetten in het Sinterklaas-
huis van 16.00 tot 17.30 uur, met een 
grote kans dat Piet er wat in gaat 
doen. Ook hierbij zijn de Creatieve 
Wieven aanwezig om alles in goede 
banen te leiden en Sinterklaas en 
Pieten de gelegenheid te geven alle 
aandacht aan de kinderen te 
besteden. Na deze feestelijkheden 
gaan Sinterklaas en Piet weer het dak 
op om uit hun dak te gaan!

Eigen parkeerplaats voor Sint in 
verband met de aanvoer van cadeaus. 
Foto: Aart Tóth

Door Henk de Reus

Om 09.30 uur komt wethouder 
Valentijn Brouwer, samen met Theo 
Schouws (groenbeheerder bij de 
gemeente Castricum en Uitgeest), 
aan bij de Montessorischool om het 
thema van de Boomfeestdag ‘Met 
Bomen werken’ uit te leggen. 
De wethouder zegt dat meer inves-
teren in diverse soorten groen goed 
is voor de biodiversiteit. ,,Maar wat is 
biodiversiteit?’’, vraagt een van de 
leerlingen. Theo Schouws legt uit dat 

het gaat om de verscheidenheid aan 
planten- en diersoorten op aarde. 
,,Veel diersoorten halen hun voedsel 
uit planten, maar niet elke soort 
houdt van dezelfde plant. Als je maar 
één soort plant hebt komen niet alle 
diersoorten aan hun trekken en 
dreigt voor hen voedselgebrek. Dit 
moeten we voorkomen omdat 
anders bepaalde diersoorten 
uitsterven.’’

Meer groen
Wethouder Brouwer voegt hieraan 

toe dat de gemeente meer wil inves-
teren in klimaat en duurzaamheid en 
dat dit betekent dat ze werkt aan 
meer groen in de gemeente. ,,We 
willen het huidige aantal bomen de 
komende tijd/jaren met enkele 
honderden uitbreiden. Aan jullie de 
taak om de eerste zeven bomen te 
planten.’’

Handen uit de mouwen
Na de uitleg trekken 23 leerlingen 
van groep 5 een thema-T-shirt aan 
met de tekst ‘Boomfeestdag/One 
Tree Per Child’. Ze lopen met de 
wethouder naar de Anna van Buren-
straat waar de eerste zeven bomen 
(pluim-essen) al in een vooraf gespit 
gat staan te wachten op aarde. 
De handen gaan uit de mouwen en 
de leerlingen nemen een schop en 
een bezem ter hand om de bomen 
met aarde toe te dekken en deze aan 
te stampen. 
Ze krijgen hierbij aanwijzingen van 
groenmedewerkers van de 
gemeente. Wethouder Brouwer loopt 
langs de verschillende groepjes om 
zich op de hoogte te laten stellen van 
de vorderingen. Binnen een half uur 
is de klus geklaard.  
Daarna krijgen alle leerlingen een 
re�ecterende verlichtingsband en 
een bidon als beloning voor hun 
hulp. 
De wethouder zegt dat ze nuttig 
werk hebben geleverd.

Castricum - Afgelopen woensdag hielpen leerlingen van de Montessori-
school met het planten van zeven pluim-essen in de Anna van Buren-
straat. Deze actie vloeit voort uit het plan van de gemeente om meer te 
investeren in klimaat en duurzaamheid. De zeven bomen zijn de eerste 
van een serie van een paar honderd bomen die de gemeente voornemens 
is te gaan planten.

Leerlingen Montessorischool 
planten eerste zeven pluim-essen

Onder toeziend oog van medewerkers van de gemeente en wethouder Valentijn 
Brouwer planten leerlingen van de Montessorischool de eerste bomen in de Anna 
van Burenstraat. Foto: Henk de Reus

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Agenda raadsinformatieavond 
Donderdag 1 december 2022 

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Bijeenkomsten Raadzaal
19.30 – 21.00 Presentatie Overweg Beverwijkerstraatweg / Levendig 

Dorpscentrum Castricum: maatregelen voor de korte en de 
lange termijn 

21.15 – 22.30 Presentatie vervolgvoorstel huisvesting IKC Cunera en Vrijeschool
Bijeenkomsten Trouwzaal

19.30 – 21.00 Presentatie integraal beleidskader sociaal domein 2023 – 2026
21.15 – 22.30 Auditcommissie

De gemeenteraad is er voor u
Beste inwoner van Castricum, 
Elke donderdag vergadert de gemeente-
raad van Castricum in het gemeentehuis 
over allerlei onderwerpen die spelen in de 
gemeente. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig 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 commis-
sievergaderingen, 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 
opmerkingen te maken. U hoeft zich hier-
voor 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.  

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 maandag-
avond. anmelden kan via de griffie, tot 
uiterlijk 12.00 uur op de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 12 decem-
ber 2022.

Gast van de raad
De gemeenteraad nodigt alle inwoners en 
organisaties in Castricum van harte uit om 
een keer Gast van de raad te zijn. Als Gast 
van de raad wordt u om 18.45 uur, vooraf-
gaand aan de vergaderingen, ontvangen in 
de publiekshal van het gemeentehuis. Daar 
wordt u opgehaald voor een kop koffie of 
thee en iets lekkers. Een medewerker van 
de griffie en een of meerdere raadsleden leg-
gen u de ‘spelregels’ van de gemeentelijke 
politiek uit. Ook lichten ze de agendapunten 
van die avond verder toe. Daarna kunt u 
vanaf de publieke tribune de vergaderingen 
bijwonen. U kunt zich aanmelden bij de grif-
fie en een datum prikken. 

Contact met de griffie
Voor al uw vragen rondom (de vergaderin-
gen van) de gemeenteraad kunt u bij ons 
terecht. at 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

        

Agenda Raadsplein 
Donderdag 24 november 2022  

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies Raadzaal
19.30 – 20.45 Bestemmingsplan Zanderij Zuid deelgebied 3 (Kaptein Kaas)
21.00 – 22.30 Diversen Limmen Zandzoom:

- Bestemmingsplan rotonde Rijksweg/Visweg te Limmen 
- Bestemmingsplan Tegro-Schilder, herziening locatie Rijksweg 

te Limmen 
- Exploitatieplan ‘Limmen- Zandzoom, 8e herziening’ en 

Exploitatieplan ‘Rotonde Rijksweg-Visweg Limmen’
Commissies Trouwzaal

19.30 – 20.45 Commissiebehandeling van de volgende documenten m.b.t. 
water en riolering:
• Programma Water en Riolering 2023-2026;
• Aansluitverordening;
• Verordening eenmalig rioolaansluitrecht;
• Verordening afvoer hemel- en grondwater 

21.00 – 22.00 Zienswijze op derde begrotingswijziging BUCH naar aanleiding 
van 2e voortgangsrapportage BUCH

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken*
1A.   Besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2022
1B.   Brieven aan de raad 24 november 2022
1C.   Lijst ter inzage gelegde informatie 24 november 2022
1D.   Mededelingen van het college
1E.   Vragen uit de raad
Raadsvergadering Raadzaal

22.45 – 23.00 1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Ruimtelijk kader Santmark inclusief amendement 

otie O  inzake e wonen
C Benoeming commissielid 
5 Sluiting 

Locaties in beeld voor basisschool 
Cunera en Vrijeschool 
Er zijn voorstellen gemaakt voor 
nieuwe schoollocaties van basisschool 
Cunera en de Vrijeschool. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders (B&W) presenteert die tijdens de 
raadsinformatieavond op 1 december. 

Voor Cunera adviseert zij op de huidige 
locatie aan de Vondelstraat een nieuw kind-
centrum te bouwen. Het kindcentrum ver-
vangt twee verouderde gebouwen op twee 
locaties. Op de andere locatie, aan de Prof. 
Winklerlaan, zou de Vrijeschool kunnen 
komen. Het college stelt de gemeenteraad 
voor hier verder onderzoek naar te doen,  

allereerst naar verkeerstromen.

Onderzoek naar gezamenlijke gymzaal
Verder volgt extra onderzoek om een geza-
menlijke gymzaal te bouwen. Daarvoor 
heeft de locatie Sportpark Wouterland de 
voorkeur omdat die centraal gelegen is voor 
de beide scholen en omdat daarnaast ook 
de sportverenigingen van Wouterland er 
terecht kunnen. 

Presentatie volgen
De raadsinformatieavond op 1 december is 
openbaar en daarnaast ook online te vol-
gen via castricum.raadsinformatie.nl.

Geboorteboekje als welkom 
voor pasgeboren baby’s
Jonge ouders die de geboorte van hun 
kindje komen melden bij de publieks-
balies van onze gemeente ontvangen 
vanaf nu het Geboorteboekje. 

Het eerste exemplaar mochten de ouders 
van Luca Vreede voor hem in ontvangst 
nemen, uit handen van burgemeester Toon 

ans. rote zus Sofia was er ook bij. 
Luca is net geboren en mocht nu al op 
de foto met de burgemeester. Zijn ouders 
Marco Vreede en Chantal de Lie namen 
voor hem het splinternieuwe geboorte-
boekje in ontvangst: een boekje dat is 
ontworpen in gezamenlijke opdracht van 
de gemeenten Castricum, Bergen, Heiloo 
en Uitgeest. De korte, rijmende tekst gaat 

over locaties in de vier gemeenten die voor 
kleine kinderen bijzonder zijn en de moeite 
waard om te bezoeken. 
Met dit boekje wordt het moment van de 
geboorteaangifte bij onze balies net even 
specialer. Zo heten we de baby welkom in 
onze prachtige gemeente en de heerlijke 
omgeving, waar hij of zij straks fijn op avon-
tuur kan met zijn of haar familie. 

ernieuwing fietspad . . Smeetslaan, noordzijde
et fietspad aan de noordzijde van de 
. . Smeetslaan, tussen de artin uther 

Kinglaan en Sans Souci, wordt vernieuwd. 
De aanwezige betontegels worden vervan-
gen door gekoppelde betonplaten. Deze 
betonplaten verhogen het comfort en de 
veiligheid van de fietser. e zijn nagenoeg 
ongevoelig voor wortelopdruk en goed 
bestand tegen de zware onderhoudsvoertui-
gen, die geregeld worden ingezet bij onder-
houd aan de naastgelegen sloot. 

Planning
Uitvoering vindt plaats van 28 november 
t/m 9 december. Een en ander onder voor-
behoud van de weersomstandigheden. 
Ter plaatse worden de werkzaamheden 

aangekondigd met borden.

Beperken overlast
et fietspad is gedurende de werkzaamhe-

den afgesloten. ietsers worden omgeleid 
via de Martin Luther Kinglaan, Nansenlaan 
en Geesterduinweg. Ook het autoverkeer 
ervaart mogelijk enige overlast. Er wordt 
geprobeerd dit tot een minimum te beper-
ken.

Meer informatie
Voor vragen kunt u terecht bij de 
gemeentelijke toezichthouder de heer Deijle, 
te bereiken via:
• telefoonnummer 14 02 51, of
 per mail davedeijle@debuch.nl  
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Aanvraag mantelzorgwaardering kan het hele kalenderjaar

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen

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

Onderstaande boom wordt binnenkort verwijderd. 

Boom Locatie
1meelbes Verdistraat tegenover huisnummer 3 te Akersloot

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

Aankondiging verwijderen bomen

Het vermelden van ontvangen aanvragen en genomen besluiten in de gemeentekrant 
en op de digitale gemeentepagina is een extra service van de gemeente. 
De wettelijk voorgeschreven publicatie van aanvragen en besluiten vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Naast gemeentelijke Waarderingsspeld 
nu ook Castricums Jeugdlintje
Jongeren in Castricum die zich inzetten 
of hebben ingezet voor onze gemeente 
kunnen vanaf nu in aanmerking komen 
voor een Jeugdlintje. Kent u iemand 
die voor deze jeugdonderscheiding in 
aanmerking komt? Dan kunt u hem of 
haar – tot uiterlijk 12 december – aan-
melden. Datzelfde geldt voor kandi-
daten voor de gemeentelijke Waarde-
ringsspeld. Hieronder leest u meer over 
hoe en wanneer. 

De gemeente hoopt tijdens de Nieuwjaars-
bijeenkomst op 9 januari weer inwoners of 
organisaties in onze gemeente te kunnen 
onderscheiden. Nieuw is dat er een spe-
ciale onderscheiding bij gekomen is voor 
jongeren tot en met 21 jaar. ‘We horen en 
zien dat ook veel jeugd actief betrokken 
is bij het werken aan mooie en bijzondere 
initiatieven in onze gemeente,’ licht burge-
meester Mans toe. ‘Daar willen we vanaf 
nu onze waardering over uiten. Denk aan 
een bijzondere prestatie waarmee onze 
gemeente “op de kaart is gezet”, vrijwil-
ligerswerk, of een goede daad. De jeugd 
heeft de toekomst en mooie voorbeelden 
daarvoor willen we zo aandacht geven.’

Voorwaarden
Voor de Waarderingsspeld komen mensen 

of organisaties in aanmerking die:
• zich geruime tijd voor de Castricumse 

gemeenschap hebben ingezet;
• een waardevolle bijdrage hebben gele-

verd aan het imago van de gemeente;
• een zeer bijzondere sportieve prestatie 

hebben geleverd;
• zich hebben getoond als innovatief 

ondernemer; of
• een zeer bijzondere creativiteit hebben 

laten zien op kunstzinnig gebied. 

Voor het Jeugdlintje komen jongeren
in aanmerking die:
1. maximaal 21 jaar oud zijn;
2. wonen in de gemeente Castricum;
3. aantoonbaar een goede daad of pres-

tatie hebben geleverd (denk aan een 
sportprestatie, hulp aan ouderen of zie-
ken, het organiseren van opruimen van 
zwerfafval);

4. wiens voordracht gesteund wordt door 
de omgeving of buurt.

Hoe aanmelden? 
Kandidaten kunt u aanmelden door te mai-
len naar bestuurssecretariaat@castricum.
nl. Motiveer daarbij waarom de kandidaat 
volgens u in aanmerking moet komen voor 
de onderscheiding. Een jury beoordeelt de 
inzendingen. 

Kans om een mantelzorger 
in ’t zonnetje te zetten

Ontvangt u langdurige zorg of ondersteu-
ning van uw buren, familielid of vrienden? 
Dan kunt u als inwoner van Castricum een 
waardering voor uw mantelzorger aanvra-
gen. De mantelzorgwaardering voor 2022 
kunt u aanvragen tot en met 31 december. 

Waardering vanuit de gemeente
Met al hun belangeloze inzet zorgen 
mantelzorgers ervoor dat mensen (lan-
ger) in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar in 
onze samenleving. Daarom kunt u via de 
gemeente als blijk van waardering een 
cadeaubon aan uw mantelzorger geven. 
Er is keuze uit een VVV Online cadeau-
code of een VVV cadeaubon ter waarde 
van  € 100,-. Het is een cadeautje dat de 
gemeente namens onze inwoners mag 
uitdelen. Hiermee laten we zien dat elke 
inwoner er bij hoort en dat we blij zijn dat 
mensen voor elkaar zorgen. De mantelzorg-
waardering is geen onkostenvergoeding, 
maar een waardering voor uw mantelzor-
ger, voor de langdurige zorg en/of onder-
steuning. 

Ook voor kinderen 
Ook kinderen die ondersteuning bieden 
aan een gezinslid dat langdurig zorg nodig 
heeft, zijn mantelzorgers. Zij doen bijvoor-
beeld allerlei extra klusjes zoals bood-
schappen, koken of op broertjes en zusjes 
passen. Daarom kunnen ook kinderen 
voorgedragen worden voor een mantel-
zorgwaardering. 

Voorwaarden 
Als ontvanger van mantelzorg kunt u een 
aanvraag indienen bij de gemeente. 
U kunt voor maximaal één mantelzorger 
een waardering aanvragen. De voorwaar-
den voor het aanvragen en het digitaal aan-
meldformulier vindt u op www.castricum.nl/
mantelzorg. Als u geen gebruik kunt maken 
van internet, dan kunt u een papieren ‘aan-
meldformulier mantelzorgwaardering 2022’ 
ophalen bij de gemeentebalie.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u eens in 
gesprek gaan over uw persoonlijke situ-
atie? Dan kunt u contact opnemen met het 
Sociaal Team via sociaalteamcastricum@
debuch.nl of bel naar 14 0251.

Aangevraagd

Alkmaarderstraatweg 63 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 
14 november 2022 (Z22 100359)
Eerste Groenelaan 88 in Castricum, het brandveilig gebruiken van het gebouw, 
datum ontvangst 10 november 2022 (Z22 100042)
Ixiastraat 5 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 16 november 
2022 (Z22 100684)
Schubertstraat 23 in Akersloot, het verhogen van het dak en plaatsen van dakka-
pellen, datum ontvangst 11 november 2022 (Z22 100058)
Zeeweg 31 in Castricum, het plaatsen van een dierenstal, datum ontvangst 
10 november 2022 (Z22 100004)
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

Duinweg 13a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
11 november 2022 (Z22 087442)
Doodweg 5 in Castricum, het gewijzigd uitvoeren van de vergunde kelder, verzend-
datum 16 november 2022 (Z22 099524)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Nieuwelaan 4 in Limmen, het omzetten van het gebruik bijgebouw naar wonen, 
verzenddatum 22 augustus 2022 (Z22 071267)
Kooiweg 10 in Castricum, het wijzigen van de uitrit, verzenddatum 15 november 
2022 (Z22 092371)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Gemeente Castricum voorbereid 
op de periodes van gladheid
De temperatuur is er nog niet naar, maar 
het kan ineens koud worden en gaan vrie-
zen. In de periode van half november tot 
begin april staan wij paraat om bij ver-
wachte gladheid zout te gaan strooien. 

Waar strooien we?
Onze gemeente houdt bij sneeuwval en 
gladheid (dagelijks) veel kilometers weg 
en de hoofdfietsroutes voor het verkeer 
begaanbaar. Wij strooien op de hoofdwe-
gen, op een aantal toegangswegen tot de 
woonwijken en op de industrieterreinen. 
Ook op de daarbij horende fietspaden 
strooien wij, zoals de verbindingsfietspaden 
naar buurgemeenten. 

De strooiroutes zijn zo gekozen dat iedere 
inwoner binnen een straal van ongeveer 
500 meter een begaanbare weg of fiets-
pad kan bereiken. Helaas is het onmoge-

lijk - gezien onze middelen en tijd - om alle 
wegen en fietspaden in het dorp te bewer-
ken. 
Daarnaast strooien onze medewerkers met 
de hand op speciale plekken, zoals kruis-
punten, bij bruggetjes, openbare gebouwen 
en verzorgingstehuizen. Dit gebeurt over-
dag op werkdagen.

Rood-witte paaltjes op strooiroutes 
tijdelijk verwijderd
Om ervoor te zorgen dat de strooiwagens 
op de hoofdfietsroutes kunnen komen, ver-
wijderen wij eind november de rood-witte 
paaltjes die op sommige fietspaden in het 
wegdek staan. Ze worden begin april weer 
teruggeplaatst. 

Meer informatie 
Meer weten over ons strooibeleid? Ga naar 
www.castricum.nl/gladheid.
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Castricum - Op zondag 27 november 
vindt de opening plaats van de expo-
sitie ‘In verwachting...’ met werk van 
Hannelieke van de Beek. De kunst-
werken sluiten aan bij Advent en 
Kerst en gaan over de profetie en 
aankondiging van de geboorte van 
Jezus door de engel Gabriel, Jozef en 
Maria en het kindje Jezus, de herders 
in het veld, de engelen en de drie 
koningen. De kunstwerken zijn heel 
concreet en aards, met veel verschil-
lende en uiteenlopende materialen 
en technieken. Textiel, natuurlijke 
vindsels, hout, lood en steen. Het zijn 
samenvoegingen van sto�en, verf en 
borduurwerk. De opening is tijdens 
de viering om 10.00 uur in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1. De toegang 
is gratis. 

De expositie is vanaf dan te bekijken 
op donderdag van 10.00 tot 12.00 
uur en vrijdag van 10.30 tot 12.30 
uur.

In plaats van een programma met 
alleen traditionele kerstmuziek is er 
gekozen voor andere muziek-
werken, maar die wel goed passen 
in de kerstsfeer. Onder de titel Spirit 
Lights speelt de brassband onder 
leiding van dirigent Harmen 
Cnossen een gevarieerd 

programma. Harmen heeft een 
indrukwekkende staat van dienst als 
dirigent en componist. Hij is onder 
andere dirigent geweest bij de 
bekende Marinierskapel en heeft 
sinds kort het dirigeerstokje overge-
nomen bij Backum Brass. Onder zijn 
leiding behaalde de brassband 

vorige maand met maar liefst 90 van 
de 100 punten een zeer verdiende 
derde plaats op de Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen. Ook 
koor Bellissimo uit Heemskerk staat 
onder leiding van Harmen. Het koor 
bestaat al sinds 1958 en bekende 
stukken uit Italiaanse opera’s zijn 
een vast onderdeel van het reper-
toire. Dat repertoire varieert verder 
van religieuze liederen tot liederen 
uit het lichte genre, zoals bijvoor-
beeld uit musicals. Op 9 december 
zingt het koor een selectie uit haar 
veelomvattende repertoire, waar-
onder een paar liederen samen met 
Backum Brass.

Castricum - Op vrijdag 9 december organiseert brassband Backum Brass 
van muziekvereniging Emergo een concert, samen met gemengd koor 
Bellissimo uit Heemskerk. Het concert vindt plaats in de Sint-Pancratius-
kerk aan de Dorpsstraat 113 en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur). Kaarten à 10 euro zijn te verkrijgen bij boekhandel Laan en via 
www.emergo.org/tickets te bestellen. Kinderen tot 16 jaar hebben gratis 
toegang. Uiteraard zijn er voor aanvang van het concert ook kaarten 
verkrijgbaar in de kerk.

Spirit Lights door Backum Brass
Het koor Bellissimo uit Heemskerk. Foto: aangeleverd

Bakkum - Op zondag 27 november 
speelt bij restaurant De Oude Keuken 
aan de Oude Parklaan 117 de band 
Nevertheless. Deze band werd 
aanvankelijk opgestart als een 
geluidsversterkte coverband, maar 
na het vertrek van een aantal leden 
besloten zangeres Miranda en bassist 
Paul Jan om semi-akoestisch verder 
te gaan. Al gauw voegden gitarist 
Marcel en saxofonist Jan zich bij de 
band. In de zomer van 2022 kwam 
drummer Henk erbij sindsdien is de 

band compleet. Zij spelen herken-
bare covers, van ballads tot uptempo, 
maar wel in een eigen uitvoering, 
waardoor het net even anders of 
leuker klinkt dan het origineel. Meer 
informatie over deze band is op 
http://ntl-band.nl te vinden. Het 
optreden begint om 15.00 uur en de 
toegang is gratis. Wel kunt u, als u dat 
wilt, een kleine bijdrage voor de 
band achterlaten. 
Kijk op www.deoudekeuken.net voor 
meer informatie.

Nevertheless bij Oude Keuken

Opening expositie ‘In 
verwachting…’ in dorpskerk

Een werk uit de expositie van 
Hannelieke van de Beek.
Foto: aangeleverd

De rouwband is een initiatief van 
ontwikkelingshulporganisatie 
Cordaid in samenwerking met sport-
label Jako. Op de rouwband staan 
namen van arbeidsmigranten die in 
Qatar overleden zijn. Naar verluidt 
zouden in de afgelopen tien jaar zo’n 
6.500 arbeiders zijn overleden bij de 
bouw van de stadions. Cordaid gaf 
reclamebureau Fitzroy uit 
Amsterdam, waar de eveneens in 
Castricum wonende Mischa 
Schreuder als creatief directeur 
werkt, de opdracht om een rouw-

band te ontwikkelen. Namen van 
overleden arbeidsmigranten staan in 
het grijs op de band, het logo dat 
Barry Pirovano maakte, is weerge-
geven in wit: een Q van Qatar en 
tegelijk een teken met een dubbele 
betekenis van de dood van de over-
ledenen. De rouwband kost 9,95 
euro en is online te koop via www.
cordaid.nl/wk  en tevens bij kleding-
winkel XPLCT aan de Leidsestraat 43 
in Amsterdam. Inmiddels draagt het 
Nederlands elftal in het videospel 
FIFA ook deze bijzondere rouwband.

Castricumse kunstenaar 
ontwerpt rouwband WK voetbal
Castricum - Designer Barry Pirovano (‘Piro’) heeft het ontwerp gemaakt 
voor de rouwband die is geproduceerd ter nagedachtenis aan de arbeids-
migranten die om het leven kwamen bij de bouw van de voetbalstadions 
voor het WK in Qatar. De Castricummer is onder meer bekend om zijn 
voetbalkunstwerken en het ontwerp van de Eredivisiebal.

De band Nevertheless. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
zondag 19.30 uur

woensdag 20.00 uur
Boiling Point

donderdag 20.00 uur
zondag 13.00 uur

maandag 20.00 uur
Dreaming Walls

vrijdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
The Lost King
vrijdag 15.00 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 20.00 uur

Stromboli
vrijdag 15.00 uur

zaterdag 20.00 uur
zondag 15.00 uur

woensdag 20.00 uur
Casa Coco

vrijdag & zaterdag 20.00 uur
Ticket to Paradise 

zondag 13.00 uur
De Club van Sinterklaas 

en de Race tegen de Klok

Programma 24 nov t/m 30 nov

Het legendarische Chelsea Hotel in 
New York City is een icoon van de 
tegencultuur van de jaren 60 en 
toevluchtsoord voor kunstenaars en 
intellectuelen als Patti Smith, Janis 
Joplin, Jim Morrison en de sterren 
van Andy Warhols Factory. Binnen-
kort gaat het na een grondige reno-

Dreaming Walls

Op misschien wel de drukste avond 
van het jaar probeert de charismati-
sche en veeleisende chef-kok Andy 
Jones in zijn populaire Londense 
restaurant de balans te vinden tussen 
zijn professionele en persoonlijke 
problemen. Een verrassingsbezoek 
van de Voedsel- en Warenautoriteit zet 
het personeel op scherp, terwijl het 

overboekte restaurant zich al begint te 
vullen met gasten. Andy probeert 
streng doch rechtvaardig zijn perso-
neel door de chaotische avond met 
soms lastige klanten te loodsen, 
terwijl alles waar hij zo hard voor heeft 
gewerkt op het spel staat. Dit alles 
ge�lmd in één lange ononderbroken, 
soms adembenemende, take.

Boiling Point

vatie weer open voor het publiek als 
één van de meest modieuze en luxe 
hotels van New York. 

Tientallen excentrieke, vooral 
oudere huurders wonen al bijna tien 
jaar tussen de steigers en brok-
stukken. De huurders – slachto�ers 
van kapitalisme – en de muren van 
het hotel staan voor een keerpunt in 
een gezamenlijke geschiedenis.
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BURGERLIJKE STAND
Publicatie vindt alleen plaats met toestemming van betrokkene(n). Uit 
privacy-overwegingen kiezen steeds minder personen voor publicatie.

OVERLEDENEN
Castricum: 27-10-2022 Theresia Agatha van Velzen, weduwe van Petrus J. 
van der Himst. 27-10-2022 Anna Maria Cornelia Josephina Klaasse, 
weduwe van Dirk J. Hoberg. 04-11-2022 Cornelis Martinus Hageman, echt-
genoot van Annie M.C. Tuijnman. 08-11-2022 Rudolphus Hendricus 
Gerardus Heezius. Akersloot: 25-10-2022 Maria Tuijnman, weduwe van 
Wilhelmus Goedhart. 28-10-2022 Helena Engelina Teuben, weduwe van 
Eling Homminga. Limmen: 30-10-2022 Paula Carla Overdijk, echtgenote 
van Johannes R. Mollevanger. 31-10-2022 Cornelia Trijntje de Kroon, 
weduwe van Jacob Wiering. 02-11-2022 Gerrit Zijlstra, weduwnaar van 
Aleksandra M. Zaniewska. 03-11-2022 Fernand Tadëus George Keijzer. 
10-11-2022 Johannes Cornelis Borst, echtgenoot van Catharina A. Kaijer. 

GEBOORTES
Limmen: 31-10-2022 Bryce Denley Suijkerbuijk, zoon van Gino Suijker-
buijk en Timna Morriën. 13-11-2022 Noud Samuel Janszen, zoon van 
Stephan Janszen en Eva S. van Duin.

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Castricum: 28-10-2022 Ferry Boussen en Liz Diesveld. 11-11-2022 Erwin N. 
Zonneveld en Carly L. Nooij. 12-11-2022 Je�rey Hoorns en Marieke Smit.

Castricum - Dat andere licht is twee-
ledig. Ten eerste gaan eerdere plannen 
om te gaan verhuizen niet door! ,,Wij 
richten ons op de toekomst, die we vol 
vertrouwen tegemoet gaan. Dat is 
onder andere met een aanpassing op 
de winkelvloer en aan het plafond’’, 
volgens Marco. Zo zal het hele licht-
plan een wedergeboorte ondergaan 
met vernieuwde ledverlichting en 
bijdragen aan het klimaat door te 
besparen op energieverbruik. Ook op 
de vloer zullen enige zaken verbete-
ringen ondergaan en andere indeling 
van de winkel, waarbij de nieuwe 
verlichting beter tot zijn recht komt. In 
februari gaat de winkel voor twee 
weken dicht om de verbeteringen uit 
te voeren. ,,Daarbij rekenen wij op de 
opwaardering van het Dorpshart 
vanuit de gemeente, die zeker van 

positieve invloed zal zijn op de leef-
baarheid en sfeer in het Dorpshart. We 
kunnen niet wachten!’’
Daarvoor is het vanaf donderdag 24 
november mogelijk te pro�teren van 
10 tot wel 50% korting op een groot 
deel van de collectie. Dit om ruimte te 
maken in de winkel en in het magazijn 
voor de werkzaamheden van de 
vernieuwde uitstraling. Tijdens die 
kortingsperiode is het mogelijk, zo 
lang als voorradig, een gratis super 
knijpkat te scoren bij een aankoop. 
Een verrijking in de donkere dagen 
rond de feestdagen. Trouwens een 
mooie kans om feestelijk voor de dag 
te komen met een kledingstuk van 
Mull om je heen. Marco en Marieke 
heten je, namens het team, van harte 
welkom tijdens deze ongekende 
kortingsperiode, maar op = op!

Mull met ander licht op de 
zaak en wel tot 50% kortingen

Marco en Marieke klaar om de rekken leeg te halen met kortingen tot 50%.
Tekst en foto: Aart Tóth

LEZERSPOST

Gemeente Castricum viert Boomfeestdag 
met zeven bomen. Vijfentwintig jaar 
geleden plantte ik driehonderd berken 
op mijn perceel. Inmiddels zijn het �inke 
bomen geworden. Van het voorjaar nog 
eens zeven winterlindes en negen 
bolbomen, vorige week nog tien elzen. 
Dus bij mij is het vaak boomfeestdag.

Gerard Zonneveld, Bakkum

Boomfeestdag

Twintig jaar geleden werd het rieten 
dak op de kinderboerderij geplaatst 
en nu is het hoog tijd voor vervan-
ging. Fred licht toe: ,,Er zitten altijd 
vogels op, daardoor slijt het sneller. 
Ik heb tien jaar geleden al gaas laten 
spannen voor meer bescherming, 
maar het riet is nu zo dun geworden 
dat er lekkage is ontstaan. Ook is er 
sprake van warmteverlies, doordat 

het dak zo dun geworden is. Met 
een nieuwe laag riet kan het dak 
weer twintig jaar mee.’’ In het 
gebouw is onder meer de kantine 
gehuisvest. Hier drinken de vrijwil-
ligers in de pauze hun ko�e, maar 
de ruimte heeft vooral veel weg van 
een museum. ,,Ik spaar oud gereed-
schap van het boerderijleven.’’ Fred 
toont onder meer een stoeltje met 

een veer eronder, dat boeren 
destijds gebruikten als ze de koeien 
gingen melken. Ook een benzine-
brander, een snijbonenmolen en 
een kersenontpitter zijn er te 
vinden.

Op een drukke dag lopen soms wel 
vijftig bezoekers tegelijk op het vijf-
duizend vierkante meter grote 
terrein van ’t Dierenduintje rond. 
Kinderen kunnen er knu�elen met 
de rondlopende geiten of met hond 
Polly, die ook graag met de bezoe-
kers wil spelen. Voor de kleintjes 
staan er driewielers en loop�etsjes 
klaar. Elders op het terrein bevinden 
zich onder meer een konijnen-
burcht, een eendenvijver, vlinder-
tuin en een gedeelte met hoogstam-
fruitbomen. Ook is er een heuse 
paddenpoel, maar die behoeft nog 
wat onderhoud. Mede daarom 
deden Fred en Willa onlangs een 
oproep voor nieuwe vrijwilligers. Ze 
zijn tevens op zoek naar iemand die 
het beheer af en toe een paar dagen 
wil overnemen, zodat ze er zelf een 
paar dagen tussenuit kunnen. 
Belangstellenden kunnen zich 
melden tijdens openingstijden 
(dagelijks tussen 11.00 en 15.00 uur), 
een mailtje naar donna1@hetnet.nl 
sturen of even bellen (06 20745693).

Een �nanciële bijdrage leveren voor 
het nieuwe rieten dak? Ga naar 
www.doneeractie.nl en voer via de 
menukeuze ‘actie zoeken’ het tref-
woord ‘dierenduintje’ in.

Castricum - Beheerders Fred en Willa Bakker van ’t Dierenduintje zijn via 
Doneeractie.nl een inzamelingsactie gestart. Ze hebben 15.000 euro 
nodig om een nieuw rieten dak op de kinderboerderij te kunnen bekos-
tigen. Amper twee dagen na de start van de inzameling stond de teller al 
op ruim 1.800 euro, dus het begin is er. Intussen zijn Fred en Willa ook 
nog altijd naarstig op zoek naar vrijwilligers die het team een handje 
willen komen helpen.

Inzameling: help ‘t Dierenduintje 
aan een nieuw rieten dak

Het rieten dak van kinderboerderij ’t Dierenduintje is aan vervanging toe. Links op 
de foto varken Pinky en minivarken Lenny. Foto: Bos Media Services

Regio - Voor longpatiënten en hun 
naasten wordt zesmaal per jaar het 
Longpunt georganiseerd. Voor inwo-
ners van deze regio vinden de 
bijeenkomsten plaats in het 
Kennemer Theater aan het Kerkplein 
1 in Beverwijk. 
Vrijwilligers van het Longfonds staan 
tijdens deze bijeenkomsten klaar om 
de bezoekers te ontvangen. Elke 
bijeenkomst heeft een speci�ek 

thema dat door een spreker wordt 
ingeleid. Na a�oop is er ruimschoots 
de gelegenheid om vragen te stellen 
en met elkaar van gedachten te 
wisselen. Inmiddels zijn de eerste 
data voor 2023 bekend: woensdag 8 
februari met een longarts uit het 
Rode Kruis Ziekenhuis, woensdag 3 
mei (thema nog in te vullen) en 
woensdag 7 juni (thema nog in te 
vullen). Het Longpunt is steeds van 

13.30 tot 15.30 uur. Deelname is 
gratis. Aan de bezoekers wordt vrien-
delijk verzocht om op deze dag geen 
geurtjes te gebruiken, aangezien 
longpatiënten daar last van kunnen 
hebben. 
Meer informatie via beverwijk@long-
punt.longfonds.nl en aanmelden 
voor het bijwonen van de bijeen-
komst via 06 45606799 / 072 
5336395.

Longpatiënten ontmoeten 
elkaar bij het Longpunt

Limmen - Voor de tiende keer is 
Anastasia, de winkel voor creatieve 
cadeaus, brocante en sfeervolle 
decoraties, omgetoverd in een inspi-
rerende wintersfeer. 

In het afgelopen weekend hebben al 
veel mensen genoten van het 
sprookjesachtige tafereel. 

In een warme ontspannen sfeer, met 
de heerlijke geuren van glühwein en 
een gezellig knetterende open haard, 
werden velen verrast en geïnspireerd 
door de lieve, leuke en creatieve 
cadeautjes met een persoonlijk tintje. 

Anastasia in wintersfeer is nog de 
komende drie weekeinden geopend 
aan de Dusseldorperweg 97 in 
Limmen. 

Voel je welkom op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Anastasia voor de tiende keer in wintersfeer

Anastasia in wintersfeer. Foto: aangeleverd
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Castricum - Op zondag 27 november 
brengt DOE, het dag-orkest van 
Emergo, in theater Koningsduyn een 
zondagmiddagmatinee. Het gezel-
schap is als harmonieorkest als 
laatste loot aan de stam van Emergo 
toegevoegd. Zoals de naam ‘dag-
orkest’ al aangeeft, wordt overdag 
gerepeteerd. Drie jaar geleden is DOE 
opgericht. In aanvang begon men 
met 22 enthousiaste aspirant-leden, 
veelal gepensioneerd en daarom in 
de gelegenheid om overdag te 
repeteren.

Inmiddels is het orkest uitgegroeid 
tot een volwaardig harmonieorkest 
van momenteel 33, sterk gemoti-
veerde, muzikanten. Eindelijk is het 
dan zover: het zelfstandig verzorgen 
van een compleet, luchtig en 

ontspannen, concert. Een lang 
gekoesterde wens, die steeds door 
de coronaperikelen moest worden 
uitgesteld. DOE mocht eerder onder-
deel zijn van het donateursconcert 
van de fanfare en tijdens het 
buitenoptreden tijdens de 5 mei-
viering, alsook tijdens de jaarlijkse 
Kunst�etsroute voor het Huis van 
Hilde. Maar nu is het er dan toch van 
gekomen. Het dag-orkest geeft op 27 
november om 14.00 uur (inloop 
13.30 uur)  zijn eerste echte concert. 
Het wordt een luchtig, gevarieerd 
programma, waarbij de gezelligheid 
voorop staat. Dat allemaal onder 
leiding van dirigent Henk Veldt, die 
elke dinsdagmorgen de orkestleden 
weer weet te enthousiasmeren. De 
toegang is gratis, een donatie wordt 
zeer gewaardeerd.

Dag-orkest DOE laat 
gratis van zich horen

Het dag-orkest van Emergo bij een eerder optreden. Foto: Aart Tóth

Luca is net geboren en mocht nu al 
op de foto met de burgemeester. Zijn 
ouders Marco Vreede en Chantal de 
Lie namen voor hem het splinter-
nieuwe geboorteboekje in 
ontvangst. Het boekje heeft als titel 
‘Samen met Charlie en Robin op 
avontuur’ en heeft tekeningen in 
primaire kleuren. Ook bevat het een 
korte, rijmende tekst die gaat over 

locaties in de gemeente en de omge-
ving die voor kleine kinderen 
bijzonder zijn en de moeite waard 
om te bezoeken. Het boekje gaat 
over de gemeenten Castricum, 
Bergen, Heiloo en Uitgeest en is 
ontworpen in hun gezamenlijke 
opdracht.
Burgemeester Toon Mans: ,,We 
kregen de vurige wens van jonge 

ouders om het moment van de 
geboorteaangifte aan de balies meer 
te laten sprankelen. Dit boekje is een 
echt cadeautje geworden dat we 
vanaf nu meegeven bij die gelegen-
heid.’’ Zo heet men de baby welkom 
in deze gemeente: ,,Straks kun je �jn 
op avontuur met je ouders, om de 
mooie natuur, speelplekken en lokale 
cultuur te ontdekken in onze 
gemeente.’’ Het boekje is gemaakt 
voor de gemeenten Castricum, 
Bergen, Heiloo en Uitgeest door Kid 
Marketeers en de BUCH 
Werkorganisatie.

Castricum - Jonge ouders die de geboorte van hun kindje komen melden 
bij de publieksbalies van de gemeente Castricum ontvangen vanaf nu het 
gemeentelijke geboorteboekje. Het eerste exemplaar mochten de ouders 
van de pasgeboren Luca voor hem in ontvangst nemen, uit handen van 
burgemeester Toon Mans. Grote zus So�a was er ook bij.

Geboorteboekje als welkom 
voor pasgeboren baby’s

Burgemeester Toon Mans reikte het eerste geboorteboekje uit aan de ouders van de 
pasgeboren Luca. Foto: aangeleverd

De kaft van het geboorteboekje.
Foto: aangeleverd

Akersloot - Vrijdagavond is op de A9 
ter hoogte van Akersloot een boot 
van een aanhanger gevallen. Twee 
mannen hadden die avond een boot 
gekocht in Alkmaar en waren 
onderweg naar Zuid-Holland. 
Door onbekende oorzaak ging het 
fout, de aanhanger met boot kwam 

tegen de vangrail aan. De boot kwam 
hierdoor uiteindelijk op de spits-
strook terecht, zo’n tien meter verder 
dan de aanhanger. Rijkswaterstaat 
sloot twee rijstroken af, een 
bergingsbedrijf heeft de aanhanger 
en de boot opgehaald. 
Foto: Inter Visual Studio

Boot valt van aanhanger op A9

Castricum - De echte warme herfstkleuren lieten het dit najaar nog een 
beetje afweten, tot vorige week. Met het dalen van de temperatuur en een 
fors portie regen kwam het bos in najaarssfeer zoals hier te zien is in de buurt 
van Kijk Uit. De herfst toonde zich uitbundig en dat leverde zaterdagmiddag 
fraaie taferelen op. Foto: Bert Westendorp

Herfst laat zich nu echt zien
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Door Henk de Reus

Sybrand (83) en Mariet (82) komen 
beiden in Avenhorn ter wereld. 
Sybrand wordt op 2 november 1939 
als eerste in een gezin van tien 
kinderen geboren. Mariet ziet het 
levenslicht op 3 februari 1940. Zij is 
het jongste kind van een gezin met 
zes kinderen. Ze heeft haar moeder 
niet gekend omdat zij twee 
maanden na haar geboorte stierf.

Sybrand’s vader was aanvankelijk 
tuinder van beroep. Door een val 
kreeg hij problemen met zijn heup 
en liet z’n oude beroep achter zich. 
Hij begon in Avenhorn een winkel in 
kantoorartikelen en boeken. Ook 
was hij drukker. De vader van Mariet 
had een boerenbedrijf in Avenhorn.

Schaatsen
Mariet en Sybrand wonen in 
hetzelfde dorp en zien elkaar 
opgroeien. Ook zitten ze op dezelfde 
school. Op een keer vriest het �ink 
en ontstaat er een dikke laag ijs. Het 
hele dorp bindt de schaatsen onder. 
Mariet is dan dertien jaar en herin-

nert zich nog goed dat Sybrand daar 
ook was. ,,Ik viel meteen op hem 
vanwege z’n blije lach. Hij was ook 
nog eens misdienaar waardoor ik 
nog meer tegen hem opkeek. Hij 
straalde zoveel rust en vertrouwen 
uit. Ik durfde niet tegen hem te 
zeggen dat ik verliefd op hem was. Ik 
genoot met volle teugen toen we 
samen over het ijs zwierden en 
zwaaiden.’’ En Sybrand? Die lijkt op 
dat moment geen �auw idee te 
hebben wat de vlindertjes in Mariets 
buik teweeg brengen.

Verkering
Het duurt nog vier jaar voordat de 
twee verkering krijgen. Het is tijdens 
vastentijd in 1957. In een katholiek 
dorp zoals Avenhorn zijn dan alle 
dancings ’s avonds gesloten, op één 
na. In het dorpscafé spelen op een 
avond leuke bandjes en alle katho-
lieke dorpelingen komen er samen. 
,,Toen Sybrand een foxtrot-varié 
mocht openen en mij als eerste ten 
dans vroeg ging de hemel voor mij 
open’’, vertelt Mariet terwijl zij hele-
maal straalt. In haar ogen ziet 
Sybrand dezelfde verliefde blik als 

toen. ,,Ik vond Mariet knap, spontaan 
en eerlijk’’, zegt hij. De verkering is 
meteen dik aan en duurt vijf jaar. In 
de tussentijd behaalt Sybrand het 
Vakdiploma Kantoorboekhandel.

Kantoorboekhandel
Op 20 november 1962 trouwt het 
stel en begint een boek- en kantoor-
boekhandel in Velsen-Noord. Tussen-
door behaalt Sybrand het Vakdi-
ploma Boekhandel. Na een jaar 
wordt zoon Pierre geboren. Later 
volgen Ard, Hans en Marlies. Mariet 
neemt de zorg van de kinderen op 
zich en trekt zich tijdelijk uit de 
winkel terug. Ondertussen behaalt 
zij wel de papieren om de boekhou-
ding van de winkel te kunnen doen. 
In 1975 vertrekt het gezin uit Velsen-
Noord en vestigt zich in Castricum. 
Mariet: ,,Dat was voor mij een emoti-
oneel moment. Mijn moeder, die ik 
nooit heb gekend, was namelijk zelf 
in Castricum geboren.’’

In Castricum startten ze een boek- 
en kantoorboekhandel tegenover 
het huidige pand aan de Burge-
meester Mooijstraat. Zelf wonen ze 
boven de winkel. Sybrand: ,,De zaak 
liep als een trein en toen het pand 
van Makelaar Kloes aan de overkant 
na een aantal jaren vrijkwam 
besloten we om dit direct te kopen.’’ 

Zelf gaan ze in de Henri Schuytstraat 
wonen. In het nieuwe pand zwaait 
het echtpaar 23 jaar de scepter. 
Mariet houdt zich hoofdzakelijk 
bezig met de boekhouding en de 
inkoop van boeken maar ze helpt 
ook graag klanten in de winkel. 
Mariet: ,,Aan dit laatste, het contact 
met de mensen, heb ik altijd veel 
plezier beleefd. Met een aantal vaste 
klanten bouwde ik een leuke band 
op.’’

In de tussentijd wordt het echtpaar 
verrijkt met acht kleinkinderen 

waarop ze erg trots zijn. Als Sybrand 
60 wordt doet het echtpaar de zaak 
over aan zoon Hans. Inmiddels 
wonen Sybrand en Mariet al weer 
tien jaar naar volle tevredenheid in 
een appartement van De Triade. Ze 
zien met trots hoe hun levenswerk 
aan de Burgemeester Mooijstraat 
door hun zoon Hans wordt 
voortgezet.

Gezondheid en hobby’s
De gezondheid van Sybrand en 
Mariet laat niets te wensen over. 
Samen maken ze graag een wande-
lingetje in de natuur en zo nu en dan 
bridgen ze. Sybrand helpt met het 
bijhouden van de tuin rond De 
Triade en doet nog vrijwilligerswerk 
bij de kerk. Mariet mag erg graag 
lezen.

Het stel kan niet aangeven wat het 
geheim is van hun lange relatie. 
Mariet: ,,Ik weet alleen dat ik destijds 
een ‘moordvent’ tegen het lijf ben 
gelopen en dat ik nog steeds zielsge-
lukkig met hem ben. Sybrand glim-
lacht en zegt dat het gevoel weder-
zijds is. Hoe bevoorrecht ben je als je 
dit na 60 jaar lief en leed kunt 
zeggen? Afgelopen zondag werd het 
huwelijksjubileum gevierd met een 
etentje in Johanna’s Hof. Hierbij was 
de hele familie aanwezig. Op maan-
dagochtend heeft de burgemeester 
het bruidspaar persoonlijk zijn 
gelukwensen overgebracht.

Castricum - Als Mariet op dertienjarige leeftijd met een stel kinderen uit 
het dorp gaat schaatsen merkt ze aan de vlinders in haar buik dat ze 
verliefd is op Sybrand. Alleen is deze op dat moment nog niet aan verke-
ring toe. Samen zwieren ze heerlijk over het ijs. De echte verkering 
ontstaat een paar jaar later. Inmiddels deelt het stel zestig jaar lief en 
leed.

Mariets liefde voor Sybrand ontstond op het ijs

Mariet en Sybrand Laan delen al 60 jaar lief en leed en runden samen 36 jaar met 
succes een Boek- en Kantoorboekhandel. Foto: Henk de Reus

Mariet en Sybrand op hun trouwdag op 20 november 1962. Foto: aangeleverd

Straatbeeld uit 1992 met de winkel waar Mariet en Sybrand 23 jaar de scepter 
zwaaiden. Foto: Oud Castricum

Even compleet 
ontspannen in deze 
hectische tijden?
Dat kan met de weldadige
massages van
Body Soul Therapy Huys
aan de Burgemeester 
Mooijstraat 24c in Castricum. 
Onder de inzenders van de 
juiste oplossing van onze 
puzzel verloten we deze week 
zo’n  heerlijke massage 
van dertig minuten.

Mail de oplossing voor 
maandag 28 november naar 
puzzel@castricummer.nl

32 12 65 36  13 2 33 53 31 4 63

49 25 65  44 62 17 36 6 58

54 37 65  11 66 31 3 42 17

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 achterspeler  4 groep dieren  7 levenslucht  10 
muziekinstrument  12 standaard boeknummer (afk.)  14 man van 
adel  16 loterijbriefje  18 scharnier  20 Internationaal Monetair 
Fonds  21 Japanse papiervouwkunst  24 etensbereider  25 en vol-
gende  27 dopheide  29 sine anno  30 grandioos  34 vreemde 
munt  36 vrucht  38 water in Friesland  39 gezet  40 voor  41 
familielid  42 binnenkomst  45 pl. in Gelderland  48 beroep  51 of 
dergelijke  53 eens  54 van een  55 mager  57 afdrukapparaat  59 
ijzerhoudende grond  60 erwtensoep  62 Europees Monetair Stelsel  
63 lijst  65 rekening  67 brandstof  68 droogvloer  69 hemelbrood  
70 werpanker.

Verticaal: 1 spannend  2 afdelingshoofd  3 heks  4 boksterm  5 
beroep  6 vogelproduct  7 Algemeen Beschaafd Nederlands  8 ui-
ting van verdriet  9 opmerkelijk  11 vogel  13 sportartikel  15 
door middel van  16 vreemde munt  17 diplomatie  19 godin v.d. 
dageraad  22 soort hond  23 minnares  26 pasvorm  28 in com-
binatie met  30 verkleurd  31 dichterbij  32 ras  33 gereedschap  
35 domoor  37 paling  42 zelfzucht  43 opschudding  44 vazal  46 
maand  47 beraad  49 pl. in Amerika  50 treksluiting  52 naald-
boom  54 boerenbezit  56 deel v.h. oog  57 voormalig staatsbedrijf  
58 commerciële tv-zender  59 kelner  61 bedorven  64 Algemene 
Inspectiedienst  66 voormiddag  67 onder andere.
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DONDERDAG 24 NOVEMBER
Lezing ‘Nieuw inzicht in Romeins 
Velsen door nieuw onderzoek naar 
oude opgravingsgegevens’ door 
Arjen Bosman om 20.00 uur in 
archeologiemuseum Huis van 
Hilde aan het Westerplein 6 in 
Castricum. Entreeprijs 7,50 (gratis 
met museumjaarkaart). Info op 
www.huisvanhilde.nl.

VRIJDAG 25 NOVEMBER.
Bijeenkomst over versnellen 
sociale woningbouw van 14.00 tot 
16.00 uur (inloop 13.30 uur) in 
archeologiemuseum Huis van 
Hilde aan het Westerplein 6 in 
Castricum met Songul Mutluer 
(Tweede Kamerlid PvdA, 
ex-wethouder Zaanstad), Harry 
Platte (directeur-bestuurder 
Parteon) en Krista Walter (direc-
teur-bestuurder Kennemer 
Wonen). Aanmelden via adil1954@
kpnmail.nl.

Reünie oud-gemeenteambtenaren 
om 15.30 uur in hotel-restaurant 
Fase Fier aan de Van Oldenbarne-
veldweg 25 in Bakkum voor voor-
malig medewerkers van (voorma-
lige) gemeenten Akersloot, 
Castricum en Limmen. Aanmelden 
via sabinafrogel@gmail.com.

Optreden Joost Prinsen om 20.00 
uur (inloop 19.15 uur) in cultureel 
centrum Vredeburg aan de Dussel-
dorperweg 64 in Limmen. Kaarten 
à 15 euro (inclusief ko�e/thee 
vooraf ) via www.limmencultuur.nl.

Bijeenkomst Teens Group van 
Protestantse Kerk Castricum om 
19.30 uur in The Basement (onder 
zwembad De Witte Brug) met als 
thema ‘Advent’. Aanmelden bij Rik 
Willemsen (predikant@pkcas-
tricum.nl / 06 19847998).

ZATERDAG 26 NOVEMBER
Sinterklaasvoorstelling om 14.30 
uur voor kinderen (3 t/m 9 jaar) in 
cultureel centrum Vredeburg aan 
de Dusseldorperweg 64 in 
Limmen. Reserveren niet nodig, 
maar wel mogelijk via www.
limmencultuur.nl.

Cabaretvoorstelling ‘Zijn stinkende 
best’ door Jochen Otten om 20.00 
uur in theater Koningsduyn aan de 
Geesterduinweg 3 in Castricum. 
Info en kaartverkoop via www.
geesterhage.nl. Foto: aangeleverd

Sinterklaasfeestavond om 20.30 

uur (inloop 20.00 uur) in Heeren 
van Limmen aan de Dusseldor-
perweg 103 in Limmen. Entreeprijs 
12,50 euro, opbrengst voor Stich-
ting KiKa. Kaarten bij slagerij Snel 
(Kerkweg 18) en Stuifbergen 
(Kerkweg 42).

ZONDAG 27 NOVEMBER
Kinderen ontbijten met Sinterklaas 
van 09.30 tot 11.00 uur in het 
Sinterklaashuis aan de Burge-
meester Mooijstraat 7 in Castricum. 
Deelname kost 12 euro per kind. 
Vooraf aanmelden via creatieve-
wieven@gmail.com.

Optreden dag-orkest DOE 
(Emergo) om 14.00 uur (inloop 
13.30 uur) in theater Koningsduyn 
aan de Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Toegang gratis, een 
donatie wordt gewaardeerd. 
Bomenhub Bakkum aan de 
Duinenboschweg ten hoogte van 
de Zanderijweg geopend van 
14.00 tot 16.00 uur. Alle inwoners 
kunnen hier hun kleine boompjes 
(zaailingen) komen brengen.

Huiskamerconcert door zanger-
gitarist Edouard van 15.00 tot 17.00 
uur aan de Stetweg 18 in Bakkum. 
Bekende Franse chansons van 
Jacques Brel, David Bowie en 
Leonard Cohen plus eigen 
nummers. Kaarten uitsluitend via 
www.muziekop18.nl verkrijgbaar.

Optreden band Nevertheless om 
15.00 uur bij restaurant De Oude 
Keuken aan de Oude Parklaan 117 
in Bakkum. Toegang gratis, een vrij-
willige bijdrage voor de band is 
welkom. Info op www.deoude-
keuken.net. Foto: aangeleverd

Bijeenkomst over poëzie en muziek 
om 16.00 uur in de dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum. Entree-
prijs 10 euro, aanmelden via info@
rvkcastricum.nl en bijdrage over-
maken naar NL69 RABO 0311 9665 
27 t.n.v. Raad van Kerken Castricum 
o.v.v. uw naam en ‘bijeenkomst 
poëzie en muziek’.

DINSDAG 29 NOVEMBER
Themabijeenkomst over sterven, 
uitvaart en rouwproces met 
Richard Hattink en ds. Rik 
Willemsen van 14.00 tot 16.00 uur 
in het parochiecentrum aan de 
Dorpsstraat 113 in Castricum. 
Entreeprijs 5 euro, aanmelden via 
info@rvkcastricum.nl en bijdrage 
overmaken naar NL69 RABO 0311 

9665 27 t.n.v. Raad van Kerken 
Castricum o.v.v. uw naam en ‘lezing 
doodgewoon’.

WOENSDAG 30 NOVEMBER
Schoen zetten van 14.00 tot 17.00 
uur in het Sinterklaashuis aan de 
Burgemeester Mooijstraat 7 in 
Castricum. Kinderen mogen hun 
ingekleurde bouwplaatschoen die 
middag komen brengen. Het 
ophalen van de gevulde schoentjes is 
op 2 en 3 december van 14.00 tot 
17.00 uur. Geen kleurplaat 
ontvangen? Ze zijn ook bij boek-
handel Laan en bij het Sinterklaas-
huis af te halen.

Soepcafé van 14.30 tot 16.00 uur in 
de Tuin van Kapitein Rommel schuin 
tegenover het NS-station van  
Castricum. Elkaar ontmoeten onder 
het genot van een gratis kom soep.

Sinterklaas van 16.00 tot 17.30 uur 
aanwezig in het Sinterklaashuis aan 
de Burgemeester Mooijstraat 7 in 
Castricum.

EXPOSITIES
Het atelier van schilderes Sabrina 
Tacci en fotograaf Marina Pronk aan 
de Van Oldenbarneveldweg 32 in 
Bakkum is elke vrijdag van 13.00 tot 
18.00 uur geopend voor publiek. 
Momenteel is hier de expositie ‘What 
if’ te zien. Tevens elk tweede week-
einde van de maand geopend op 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
18.00 uur.

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

De expositie ‘In verwachting…’ toont 
werk van Hannelieke van de Beek dat 
aansluit bij Advent en Kerst en is van 
27 november tot en met 1 januari te 
zien in de dorpskerk aan het Kerkpad 
1 in Castricum. Geopend op 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en 
vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis.

Beeldhouwster Gon Bello en foto-
grafe Marja Lingsma exposeren op 
zaterdag 26 en zondag 27 november 
van 11.00 tot 17.00 uur aan de Lange 
Akker 21 in Limmen.

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

De intuïtieve schrijfmethode die zij 
inzet laat je schrijven op gevoel en 
juist niet ‘met je hoofd’. Door middel 
van gerichte schrijfoefeningen gaat 
het schrijven helemaal vanzelf en 
komt naar boven waar je op dat 
moment behoefte aan hebt. Dat is 
ontspannen, geeft energie en soms 
levert het nieuwe inzichten op. Je 
kan je gewoon laten verrassen door 
wat er uit je pen rolt.

Bij SchrijfBeweging kun je terecht 
voor korte workshops van anderhalf 
uur en voor langere schrijftrajecten 
van één of drie maanden. De work-

shops zijn voor zowel beginners als 
voor gevorderden. Daarnaast ben je 
ook welkom voor 1-op-1 schrijfbe-
geleiding. Afhankelijk van je vraag 
kan Nicoline gerichte schrijfoefe-
ningen voorbereiden.

Wil je het een keer uitproberen? De 
maandelijkse workshops met steeds 
wisselende schrijfoefeningen zijn 
leuk als kennismaking. Vrijdag 9 
december van 10.00 tot 11.30 uur is 
er weer een mogelijkheid.
Meer informatie en aanmelden kan 
via de website: 
www.schrijfbeweging.org.

Castricum - Nicoline van der Eyden, oprichter van SchrijfBeweging, moti-
veert mensen de pen op te pakken. Haar schrijfworkshops inspireren je 
niet alleen om te beginnen met schrijven, maar om dat vooral ook te 
blijven doen.

u  e w  ch i fi i ie 
e uike  ol  de wo k ho

Ontdek tijdens de workshops de schrijver in jezelf. Foto: aangeleverd

Voorzitter Sander Weel wist de 
bijeenkomst met een duidelijk 
verhaal te leiden. Opmerkingen van 
ondernemers uit de Torenstraat, 
waarvan een enkeling dit ‘een 
vergeten gebied’ vond, werden uitge-
breid belicht. De verbinding met het 
Dorpshart wordt onderbroken door 
een gebied zonder winkels. Toch was 
de algemene indruk dat het afge-
lopen seizoen succesvol was. Bij de 
seizoenmarkten sprongen de thema’s 
Oldtimers en de Kleedjesmarkt er 
duidelijk bovenuit. Ook de bijdrage 
bij het Castricums Smaakmakers 
Festival bleek een goede zet.

Dit jaar wordt opnieuw het succes-
volle Candlelight Shopping georgani-
seerd met een levende kersstal op 
het Bakkerspleintje, podium op het 
Dorpsplein met kerstmuziekoptre-

dens, kinderkoor, Emergo, spring-
kussen op het Kerkplein en de 
Kerstman die het Dorpshart op 
stelten zal zetten. Reclame aan de 
Kust zal daarbij alle evenementen 
aankondigen via www.voorliefheb-
bers.nl en sociale media. Zij hebben 
het afgelopen seizoen veel werk 
verricht het Dorpshart en daarmee 
Castricum in het nieuws te laten 
komen.

Kortom, de ondernemers van het 
Dorpshart zijn er klaar voor van zich 
te laten horen tijdens de feestdagen 
en volgend seizoen positief tege-
moet te gaan. Naar verwachting gaat 
de gemeente met de opwaardering 
van het Kerkplein aan de gang, wat 
als zeer positief werd ontvangen 
door de aanwezigen als voorschot op 
2023.

o h  eek  de ko e
bij elkaar: ‘succesvol seizoen’
Castricum - De ondernemers uit het Dorpshart (verenigd in het Onderne-
mersfonds) blikken tevreden terug op het seizoen na de coronajaren. 
Tijdens een bijeenkomst vorige week werd er uitgebreid gekeken naar de 
toekomstplannen. Het succes van de seizoenmarkten bleek voor veel 
ondernemers een groot pluspunt.

Ruim dertig leden van het Ondernemersfonds Dorpshart steken de koppen bij elkaar 
in clubMariz. Foto: Aart Tóth

Castricum - Vorig jaar bleek een 
ontmoeting met de Nederlandse 
vertegenwoordiging van Stichting 
MOS Suriname, Carlo en Elisabeth 
Godlieb voor Piet en Elly Ooms uit 
Castricum niet zonder gevolgen; 
een spontane samenwerking voor 
de realisatie van een goede doelen-
project in Suriname was een feit. 
Piet en Elly hebben de afgelopen 
maanden diverse goederen, zoals 
nieuwe �etsen en kleding voor 

kinderen en volwassenen, grote 
partijen kinderspeelgoed en aller-
hande spullen voor in en rond het 
huis, voor bewoners van Suriname 
ingezameld. Maar liefst twee 20 
ft-containers werden gevuld.
Stichting Unbuntu Nederland, een 
aan Stichting MOS gelieerde stich-
ting, heeft zich garant gesteld voor 
de kosten voor de afvaart naar Suri-
name. De containers worden 
binnenkort in Suriname verwacht. 

Volgens Carlo en Elisabeth Godlieb 
zullen de goederen worden 
verdeeld in de Surinaamse 
districten Saramacca en Coronie.

De organisatoren en vertegenwoor-
digers van Stichting MOS Suriname 
en Stichting Unbuntu Nederland 
zijn blij met de samenwerking en 
het ligt in de bedoeling om meer 
containers richting Suriname te 
brengen.

Containers klaar voor vaart naar Suriname
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Deze georganiseerde hengelsport 
binnen de gemeente is nu versnip-
perd en dat kost veel inzet van 
incomplete besturen, waarbij hun 
aandacht meer ligt bij het organi-
seren van activiteiten en de belan-
genbehartiging in het geding komt. 
Voor de vijf verenigingsbesturen is 
dat aanleiding te onderzoeken hoe 
zij door samenwerking e�ciënter 
kunnen besturen, de belangen beter 
kunnen behartigen en hun activi-
teiten aan alle aangesloten sportvis-
sers beschikbaar kunnen stellen. Het 
is belangrijk dat de verenigingen als 

één partij spreken en voor hun 
gemeenschappelijke belangen 
opkomen en een volwaardig 
gesprekspartner zijn voor de 
gemeente, het waterschap en 
andere instanties.

Sinds deze zomer zijn de besturen 
een aantal keren bij elkaar geweest. 
Ze hebben onder leiding van een 
onpartijdig oud-federatiebestuurder 
de toekomst van de georganiseerde 
hengelsport in de gemeente 
Castricum besproken. De beasturen 
zijn unaniem tot de conclusie 

gekomen dat een fusie van de vijf 
verenigingen tot één koepelvereni-
ging de beste optie is. De lokale 
verenigingen worden omgevormd 
tot afdelingen voor de uitvoering 
van hun activiteiten, die worden 
ge�nancierd vanuit de koepel. Alle 
leden van de vijf verenigingen 
hebben inmiddels een nieuwsbrief 
ontvangen met daarin de informatie 
over de voorgestelde fusie en orga-
nisatie. Daarnaast houden de vereni-
gingen dit jaar nog algemene leden-
vergaderingen waarin een toelich-
ting wordt gegeven en 
toestemming wordt gevraagd de 
vervolgstappen naar een fusie te 
nemen. Het streven is in september 
2023 de fusiebesluiten te nemen en 
de fusie per 1 januari 2024 te laten 
ingaan.

Castricum - De vijf hengelsportverenigingen in de gemeente Castricum 
onderzoeken de mogelijkheden tot een fusie. Het gaat om Hengelsport-
vereniging Castricum, Vliegvisvereniging De Steenvlieg en Zeeboten en 
Zeevisvereniging De Salamander, Hengelsportvereniging Limmen en De 
Sander uit Akersloot.

Fusiebesprekingen visverenigingen 
Castricum, Akersloot en Limmen

Door Willem Koot

Al na drie minuten werd Jacco de 
Jong de diepte ingestuurd door 
Björn Valkering. Het schot ging vlak 
naast. Ook Stan Donker en Jacco 
kregen kansen. Stan schoot naast en 
Jacco knalde over. Na twintig 
minuten een tegenvaller voor 
Limmen. Een slippertje van Jaap 
Menick betekende dat hij aan de 
noodrem moest trekken. Rood voor 
Jaap en een opstootje betekende 
een tijdelijke staking van de 
wedstrijd. Na de staking kwam ook 
Alcmaria met tien man op het veld. 
Ook rood voor hun speler. Zo was het 
weer in evenwicht. Limmen werd wat 
sterker en dat resulteerde in een 
prachtige aanval van Job Min ism 
Nino Peemen. Zijn voorzet kwam bij 

Stan Donker die net naast tikte. Ook 
Mika Miettinen schoot vanaf de 16 
meter vlak naast.

Na rust weer mooie kansen voor De 
Jong en Donker, maar ze konden het 
net niet vinden. Ook de voor Job Min 
ingevallen Joeri Admiraal kopte over. 
Toch vond Limmen het net middels 
Miettinen. Het doelpunt werd echter 
afgekeurd wegens buitenspel. Stan 
Donker toucheerde de lat, maar doel-
punten bleven uit. Toch was het Stan 
die tien minuten voor tijd uit een 
afgemeten voorzet met het hoofd 
scoorde. Vijf minuten voor tijd moest 
keeper Jesse Glorie al zijn klasse 
tonen bij diverse schoten. Wederom 
een buitenspelgoal (???) van Stan 
werd afgekeurd, anders had het een 
grotere uitslag geweest, wat toch wel 

de verhouding was. Komend 
weekend Ilpendam uit. We komen 
weer in oranje-witte kleuren.

Limmen - Wanneer de laatste confrontatie was tussen beide clubs is mij 
ontgaan, maar het moet toch wel tien jaar geleden zijn.

Benauwde maar verdiende 
overwinning voor Limmen op

Uitblinkers Jesse Glorie en Stan 
Donker proosten op de overwinning. 
Foto: Willem Koot

Het bestuur van Vitesse ’22 vanaf nu: Fons Lute, Jeroen Tromp, Niels Verkaart, Gert 
Stoppels (voorzitter a.i.), Willem Buijs en (niet op de foto) Nick van der Himst. 
Foto: aangeleverd

Castricum - In de algemene leden-
vergadering (ALV) van Vitesse ‘22 op 
maandag 14 november heeft Jeroen 
Tromp de voorzittershamer overge-
dragen aan Gert Stoppels. Jeroen 
blijft als bestuurslid actief in de 
vereniging. Ook werden twee nieuwe 
bestuursleden, Niels Verkaart en 
Willem Buijs, aan de aanwezigen 
geïntroduceerd. Verder werden de 
leden van de organisatie ‘100 jaar 
Vitesse’ benoemd als leden van 

verdienste en werden de leden van 
de sponsorcommissie in de bloeme-
tjes gezet als vrijwilligers van het jaar. 
Na een geweldig verenigingsjaar met 
het 100-jarig bestaan van de club, 
maar ook de promotie van het eerste 
elftal naar de 1e klasse, werd de 100e 
ALV afgesloten met de opmerking 
dat er nog veel kansen en uitda-
gingen zijn om de komende jaren uit 
te groeien naar een toekomstbesten-
dige en gezonde vereniging.

Gert Stoppels nieuwe voorzitter 
Vitesse ’22

Door PR-commissie FC Castricum

In de marinestad staat nog een 
rekening open. Dankzij HCSC kwam 
FC Castricum vorig seizoen een 
doelpunt tekort voor de nacompe-
titie. Daar is het legioen nog ziek 
van. De vernedering kan met een 

eenvoudige zege worden wegge-
poetst. ZVC ’22 was een ideale 
opwarmer voor de komende 
confrontatie in Den Helder. Na een 
kwartier schoot Justo van de Werf 
net naast. Even later soleerde de 
ranke aanvaller opnieuw door de 
verdediging en stond FC Castricum 
met 1-0 voor. Muggenzifters 
beweerden dat de bal via Ibrahim 
Ouhidida in het doel verdween, 
maar daar was geen sprake van. Het 
mooiste doelpunt kwam op naam 
van Joris Peijs. Zo’n tien minuten 
voor rust ving Carlo Vrijburg een 
hoekschop met zijn borst op en 
haalde keihard uit. Dankzij een 
tikkie van Joris Peijs stond de 
keeper op zijn verkeerde been en 
werd het 2-0.

Na rust konden de kroketten door 

en werd er meer over de Elfsteden-
tocht gespeculeerd dan over de 
uitslag van de wedstrijd op het 
hoofdveld. Na een scrimmage stond 
linkmiegel Joris Peijs op de juiste 
plaats om de bal in te tikken: 3-0. 
Dat was na negentig minuten. ,,We 
hadden er nog een paar moeten 
maken, maar ik ben tevreden’’, 
oordeelde coach Ralph Blom. ,,Ze 
kregen een kans. Dat schot werd 
door Ward Haak uitstekend gepa-
reerd. Als wij de verdediging op 
orde hebben, komen de doelpunten 
vanzelf. Nu gaan we ons opmaken 
voor HCSC. Met een beetje vorst en 
een harde wind kan het daar �ink 
spoken.’’

Castricum - ZVC ’22 kwam precies op tijd. Na een reeks ongelukkige 
nederlagen werd het stil in de kleedkamer van FC Castricum. Daarom 
moest gewonnen worden van het Zaanse ZVC ’22. Het liefst met grote 
cijfers. Hoewel de ploeg van de coaches Blom en Aerts op 3-0 bleef 
steken, waren er genoeg positieve punten om zaterdag met vertrouwen 
richting HCSC af te reizen.

FCC draait warm tegen ZVC ’22

Justo van de Werf heeft plannen.
Foto: Sandy Klaver

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Kijk voor meer sport op: 
www.castricummer.nl

Akersloot - De eerste vorst van dit 
winterseizoen was in het afgelopen 
weekeinde een feit. Tijd om de 
schaatsen uit het vet te halen en voor 
de jeugd het moment om het 
schaatsen te gaan leren. De trainers 
van IJsclub Akersloot zijn er klaar 
voor en hebben er al zin in. IJsclub 
Akersloot schaatst altijd de tweede 
helft (van 31 december t/m maart 
2023) van het schaatsseizoen op 
ijsbaan De Meent. Elke zaterdag 
staan vier trainers klaar om de 

kinderen de �jne kneepjes bij te 
brengen. De lessen zijn opbouwend: 
eerst wennen aan dat gladde ijs, dan 
voorzichtig moeilijkere opdrachten 
en aan het eind van het seizoen 
schaatsen alle kinderen de ene ronde  
na de andere. De allerlaatste les 
sluiten ze af met een heuse 
11-stedentocht en daarna een kids 
only diploma-uitreiking! De ouders 
moeten lid zijn van de ijsclub. De 
kinderen kunnen via www.ijscluba-
kersloot.nl aangemeld worden.

Schaatslessen voor de jeugd 
van Akersloot

Door op het ijs allerlei opdrachten uit te voeren, leren de kinderen goed schaatsen. 
Foto: aangeleverd
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Castricum - Op zondag 27 november 
vindt om 16.00 uur in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 een bijeenkomst 
plaats met de titel ‘Als daar muziek 
voor is… ‘; een uurtje poëzie en 
muziek met de groep ‘Achterom’. Voor 
ervaringen als verlangen, troost, hoop, 
verdriet, ongeloof, verwondering, 
geloof en teleurstelling schieten 
woorden te kort. Gelukkig is er muziek 
om uiting te geven aan het onzegbare 
dat in die ervaringen ligt. Gelukkig is 
er de speelse taal van poëzie om 
dichter bij dat onuitsprekelijke te 
komen. Kom en geniet van het verras-
sende dat poëzie en muziek aan het 
leven geeft. Entreeprijs: 10 euro. 
Aanmelden kan via info@rvkcastricum.
nl en de bijdrage kan overgemaakt 
worden naar NL69 RABO 0311 9665 27 
t.n.v. Raad van Kerken Castricum onder 
vermelding van uw naam en ‘bijeen-
komst poëzie en muziek’.

Het verrassende dat 
poëzie en muziek aan 
het leven geeft

Castricum - Richard Hattink en ds. Rik 
Willemsen verzorgen op dinsdag 29 
november van 14.00 tot 16.00 uur in 
het parochiecentrum aan de Dorps-
straat 113 een lezing over sterven, 
uitvaart en rouwverwerking. De enige 
zekerheid in het leven is dat we dood-
gaan. Toch vinden veel mensen het 
moeilijk om over de dood te praten. 
Richard Hattink is rouw- en verliesspe-
cialist met jonge gezinnen als 
aandachtsgebied. Als internationaal 
spreker over kinderen en rouw en als 
uitvaartondernemer voor jonge ouders 
is zijn drijfveer om de dood begrijpbaar 
te maken voor jong en oud. Rik 
Willemsen komt als pastor de verlegen-
heid rondom praten over de dood vaak 
tegen. Er is ruimte voor vragen, twijfels 
en het inbrengen van persoonlijke 
ervaringen met stervenssituaties, 
uitvaarten en rouwverwerking. Entree-
prijs: 5 euro. Aanmelden kan via info@
rvkcastricum.nl en de bijdrage kan 
overgemaakt worden naar NL69 RABO 
0311 9665 27 t.n.v. Raad van Kerken 
Castricum onder vermelding van uw 
naam en ‘lezing doodgewoon’.

Praten over de dood

Op de andere locatie, aan de Prof. 
Winklerlaan, zou dan Vrijeschool 
Castricum kunnen komen. B&W 
stellen voor hier verder onderzoek 
naar te doen. Het gaat met name om 
verkeersonderzoek. Verder volgt 
extra onderzoek naar de mogelijk-
heid van een gezamenlijke gymzaal, 
waarbij de locatie sportpark Wouter-
land de voorkeur heeft. Deze is 
centraal gelegen voor de beide 
scholen en daarnaast kunnen dan 
ook de sportverenigingen er terecht.

Beste locatie
Het voorstel wijkt af van een eerder 
raadsbesluit. Indertijd ging het om 
onderzoek naar de beste locatie voor 
Cunera: nieuwbouw op één van 
beide locaties of toch verdeeld over 
beide. De gemeenteraad wilde vooral 
weten of kindcentrum Cunera op de 
Winklerlaan kon komen. Dat blijkt 
niet haalbaar. Wethouder Valentijn 
Brouwer van onderwijs: ,,Inmiddels is 
uit verkenningen gebleken dat deze 
locatie te klein is voor een volwaardig 
kindcentrum. Cunera heeft een abso-
lute voorkeur voor alles op één 
locatie en dat valt goed te begrijpen. 
De Prof. Winkerlaan is mogelijk wel 
geschikt voor Vrijeschool Castricum 
en dat zou dan ook kansen bieden 

voor een mooie nieuwe invulling op 
de huidige locatie aan de Dokter van 
Nieveltweg.’’

Met de buurt
Als de gemeenteraad instemt met de 
voorstellen van B&W, dan is de 
volgende stap om samen met de 
school en omwonenden te bekijken 
hoe kindcentrum Cunera het best 
kan worden ingepast op deze plek. 
Brouwer: ,,We zijn al met bewoners in 
gesprek en kennen de zorgen over 
bijvoorbeeld verkeer. Daarom is het 
zaak dat ze goed betrokken zijn bij 
de uitwerking van de plannen. Die 
inbreng is waardevol.’’ Voor de 
Winklerlaan volgt eerst een verkeers-
onderzoek. Als daaruit blijkt dat de 
Vrijeschool inpasbaar is na het 
nemen van passende maatregelen, 
dan wordt ook hier de buurt 
betrokken bij het uitwerken hiervan.

In de gemeenteraad
De gemeenteraad krijgt de plannen 
gepresenteerd tijdens een raadsin-
formatieavond op 1 december. Deze 
is openbaar en daarnaast ook online 
te volgen. Daarna kan de gemeente-
raad een besluit nemen over het 
voorstel. Dat gebeurt waarschijnlijk 
in december 2022 of in januari 2023.

Locaties in beeld voor
Cunera en Vrijeschool
Castricum - De schoollocatie aan de Vondelstraat is de beste plek voor 
een nieuw kindcentrum Cunera. Burgemeester en wethouders stellen aan 
de gemeenteraad voor om deze locatie aan te wijzen. Dat maakt het voor 
de school mogelijk om afscheid te nemen van twee verouderde 
gebouwen op twee locaties en een nieuw kindcentrum te bouwen op de 
huidige locatie aan de Vondellaan. Daar kunnen kinderen vanaf hun 
geboorte tot einde basisschool terecht voor onderwijs en opvang.

Akersloot - De kleuters van kindcentrum De Brug hebben vrijdag een bezoek 
gebracht aan het Sinterklaashuis in Schoorl. Eenmaal aangekomen bij het huis 
werden ze door de pieten ontvangen en mochten ze samen een aantal liedjes 
zingen. De kinderen kregen een rondleiding door het huis en zagen onder 
meer de pakjeskamer vol pakjes, de inpaklessen, de slaapkamer van de pieten, 
de eetkamer van de pieten en zelfs de slaapkamer van Sinterklaas. Ook 
konden ze even met Sinterklaas in gesprek gaan. Tot slot mochten alle 
kinderen nog taai versieren. Foto: aangeleverd

Kleuters van De Brug op
bezoek bij Sinterklaas

Door de coronamaatregelen kwam 
het er de afgelopen jaren niet van, 
maar in januari 2023 hoopt de 
gemeente tijdens de Nieuwjaarsbij-
eenkomst weer inwoners of organisa-
ties in de gemeente te onder-
scheiden. Nieuw is dat er een speciale 
onderscheiding bij gekomen is, voor 
jongeren tot en met 21 jaar. ,,We 
horen en zien dat ook veel jeugd 
actief betrokken is bij het werken aan 
mooie en bijzondere initiatieven in 
onze gemeente’’, licht burgemeester 
Toon Mans toe. ,,Daar willen we vanaf 
nu onze waardering over uiten. Denk 
aan een bijzondere prestatie 
waarmee onze gemeente op de kaart 
is gezet, vrijwilligerswerk, of een 
goede daad. De jeugd heeft de 
toekomst en mooie voorbeelden 
daarvoor willen we zo aandacht 

geven.’’

Kandidaten voordragen
Inwoners van de gemeente weten als 
geen ander wie deze onderschei-
dingen verdienen, is de veronderstel-
ling. Daarom roept het college inwo-
ners op om mensen aan te melden 
die zich inzetten voor anderen of die 
door een bijzondere prestatie 
Castricum op de kaart zetten. Dat kan 
door uiterlijk 12 december 2022 te 
mailen naar bestuurssecretariaat@
castricum.nl met een motivatie. Wie 
aan de voorwaarden voldoet, kan 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie worden 
onderscheiden met de waarderings-
speld of het jeugdlintje. Een jury 
beoordeelt de inzendingen.

Hoe werkt het

Voor de waarderingsspeld komen 
mensen of organisaties in aanmer-
king die:
• zich geruime tijd voor de Castri-
cumse gemeenschap hebben ingezet;
• een waardevolle bijdrage hebben 
geleverd aan het imago van de 
gemeente;
• een zeer bijzondere sportieve pres-
tatie hebben geleverd;
• zich hebben getoond als innovatief 
ondernemer; of
• een zeer bijzondere creativiteit 
hebben laten zien op kunstzinnig 
gebied.

Voor het jeugdlintje komen 
jongeren in aanmerking die:
• maximaal 21 jaar oud zijn;
• wonen in de gemeente Castricum;
• aantoonbaar een goede daad of 
prestatie hebben geleverd (denk aan 
een sportprestatie, hulp aan ouderen 
of zieken, het organiseren van 
opruimen van zwerfafval);
• wiens voordracht gesteund wordt 
door de omgeving of buurt

Castricum - Jongeren in Castricum die zich inzetten of hebben ingezet 
voor de gemeente kunnen vanaf nu in aanmerking komen voor een 
jeugdlintje. Kandidaten voor deze jeugdonderscheiding kunnen, net als 
kandidaten voor de gemeentelijke waarderingsspeld, vanaf nu worden 
aangemeld.

Naast gemeentelijke waarderings-
speld nu ook jeugdlintje

Het toegestroomde publiek was 
tijdens de opening gehuld in dikke 
winterjassen en hield de paraplu’s 
stevig in de hand, want de regen 
kwam met bakken uit de hemel. 
Deze winterse weersomstandig-
heden zorgden ervoor dat de 
geplande openingsspelletjes voor de 
aanwezige kinderen helaas in het 
water vielen. Gelukkig wachtte na 
het o�ciële openingsmoment, 
waarbij wethouder Beems het lintje 
doorknipte, een warm clubhuis.

Nieuw veld helpt MHCC vooruit
In het clubhuis vertelde Simon Korn-
blum kort hoe het nieuwe veld 
precies tot stand is gekomen. Ook 
maakte hij van de gelegenheid 
gebruik om alle betrokkenen, waar-
onder de gemeente en de vele vrij-

willigers, te bedanken voor hun 
bijdrage aan de realisatie van het 
nieuwe waterveld. ,,Heel veel 
mensen hebben zich ingezet om dit 
nieuwe veld te kunnen realiseren. We 
zijn hier als club natuurlijk ontzet-
tend dankbaar voor en trots op.’’ 
Naast het nieuwe waterveld is er ook 
een klein inspeelveld aangelegd voor 
de vele kinderen die MHCC 
bezoeken. Kinderen kunnen hier hun 
nieuwe trucjes oefenen of een mini-
wedstrijdje doen en proberen te 
scoren in een van de twee doeltjes.

Hockey voor iedereen
Bij MHCC kan iedereen vanaf 4 jaar 
tot en met 65+ komen hockeyen. 
Interesse? Kijk op www.mhcc.nl of 
mail naar info@mhcc.nl voor meer 
informatie.

Nieuw hockeyveld MHCC officieel 
geopend door wethouder Beems
Castricum - In de stromende regen heeft wethouder Roel Beems (sport en 
recreatie) zondag 20 november het nieuw aangelegde waterveld van 
Mixed Hockey Club Castricum (MHCC) geopend. Hij deed dit samen met 
jeugdleden en MHCC-voorzitter (a.i.) Simon Kornblum. ,,We zijn ontzet-
tend blij met dit nieuwe waterveld: hier kan onze hockeyclub weer jaren 
mee vooruit’’, aldus Kornblum.

Wethouder Roel Beems (links) en MHCC-voorzitter (a.i) Simon Kornblum (rechts). 
Foto: MHCC






