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Castricum - Omdat evenementen nog steeds verboden zijn, zat de traditionele Nieuwjaarduik er deze keer niet in. Dit 
weerhield een aantal diehards er niet van om het nieuwe jaar met een verfrissende duik te starten. Hier en daar zag je 
ze in kleine groepjes de zee inrennen. Thomas Vos spoelt inmiddels voor het derde jaar de kater weg. ,,Het ging lekker 
dit jaar, zo met het zonnetje erbij. Dit heb ik welk eens anders meegemaakt.” Zijn ouders, enkele vrienden en zijn 
vriendin kunnen dit bevestigen. Voor de foto willen ze nog wel een keer de zee inrennen. Tekst en foto: Henk de Reus

Verleiding Nieuwjaarsduik te groot

Nicolette van Dam, ambassadeur van 
de Postcode Loterij, verraste de zes 
winnaars middels een videogesprek. 
Ze winnen bedragen variërend van 
111.111 euro tot 333.333 euro, afhan-
kelijk van het aantal loten waarmee 
ze meespelen. Jolanda en Wout 
kregen 111.111 euro. Ze reageerden 
dolblij en weten wel wat ze met dit 
bedrag gaan doen: ,,Opmaken 
waarschijnlijk!’’ 
Pieter en Yolanda wonnen een 
bedrag van 333.333 euro. Ze 
reageerden: ,,Dit is helemaal 
geweldig! We gaan een aantal 
mensen blij maken en er lekker zelf 
van genieten.”

Akersloot viel eerder in de prijzen
In maart 2019 viel dezelfde wijk ook 
al in de prijzen bij de Postcode 
Loterij. Toen werden tien inwoners 
met postcode 1921 CD door Gaston 
Starreveld verrast met de ene helft 
van de 2 Miljoenprijs. De andere helft 
(nog eens 1 miljoen euro) werd 
verdeeld onder de deelnemers in de 
wijk waarvan het lotnummer begon 
met 1921. Deelnemers die toen ook 
al meespeelden, vallen nu dus 
opnieuw in de prijzen!

Akersloot - Voor zes inwoners van Akersloot is het jaar 2021 extra goed 
begonnen. Ze wonnen een grote prijs in de Postcode Loterij. Op de post-
code 1921 XV viel op nieuwjaarsdag een prijs van 1 miljoen euro. Dat 
werd tijdens de 5 Uur Show bekendgemaakt.

Zes huishoudens in Akersloot 
verdelen een miljoen euro

Nicolette van Dam, ambassadrice van de Postcode Loterij, met de winnende 
postcode in Akersloot. Foto: Jurgen Jacob Lodder/Postcode Loterij

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Aardgasvrij door gebruik groene waterstof?

VOOR OF TEGEN

Castricum - Op weg naar een aardgasvrij Castricum worden veel nieuwe mogelijkheden geopperd. Het gebruik van groene waterstof is er een 
van. Wim Schermer meent dat groene waterstof beslist niet groen is. Cees Mooij vindt dat het zeker de moeite waard is om te onderzoeken hoe 
we het kunnen gebruiken. Foto’s: aangeleverd

Door Ans Pelzer

VOOR
Cees Mooij, inwoner van Limmen
Voor het gebruik van groene water-
stof, want: ,,Het lijkt mij een goed 
idee om een waterstofproject als ‘de 
Groene Walvis’ te onderzoeken, 
zoals dat nu in De Rijp gedaan 
wordt. Er wordt onderzocht of het 
mogelijk is om een groene water-
stof fabriek te bouwen. De groene 
stroom kan worden opgewekt door 
zonnepanelen in het dorp en inge-
kochte stroom van wind op zee. De 
zelfgeproduceerde en de inge-
kochte stroom worden in de fabriek 
omgezet in waterstof die woningen 
en gebouwen verwarmen. Dan zou 
het ook mogelijk zijn om De Woude 
te koppelen aan dit onderzoek. Dan 
moeten er wel meer zonnepanelen 
geplaatst worden ter ondersteuning 
van het elektriciteitsnet.” 

‘Meehelpen aan energietransitie’
,,Er loopt een proef met waterstof 
producerende zonnepanelen. Als 
dat voldoende rendement geeft 
zou dit ook een stap zijn die 
meehelpt aan de energietransitie. 
Ook TNO werkt aan technologische 
doorbraken voor opschaling. We 
zien ook een grootschalig project in 
Groningen waar bestaande en op 
termijn overbodige gasinstallaties 
gebruikt gaan worden voor 

productie en opslag van waterstof. 
Het zou goed zijn als Gemeente 
Castricum zich breder laat in 
formeren met betrekking tot het 
gebruik van waterstof. Wat in De 
Rijp kan, kan ook in Castricum. Volg 
de ontwikkelingen op de voet.”

‘Duurzaam opwekken’
,,Om volledig aardgasvrij te worden, 
moeten we in 2030 alle energie die 
we verbruiken ook duurzaam 
opwekken. Met de toename van het 
elektrisch verwarmen van woningen 
en meer elektrisch vervoer is het 
nodig. We moeten ons voorbereiden 
op een � inke uitbreiding in de 
opwekking van duurzame elektrici-
teit. Belangrijk voordeel van water-
stof is dat we de bestaande infra-
structuur van gasleidingen kunnen 
gebruiken en er dus niet opnieuw 
gegraven hoeft te worden.”

TEGEN
Wim Schermer, inwoner van De 
Woude 
Tegen het gebruik van groene 
waterstof, want: ,,Groene waterstof is 
vuiler dan u denkt. Er zijn veel voor-
standers van ‘schone’ groene water-
stof. Meestal bij belanghebbende 
bedrijven zoals Shell, GasUnie, Stork 
en de grote havens. Ook Greenpeace 
en natuur- en milieu zijn voorstan-
ders. Alle betrokkenen vertellen 
steeds de halve waarheid. Grijze 
waterstof, meer dan 95 procent, 
wordt gemaakt van aardgas. De 
industrie produceert er jaarlijks 
800.000 ton van.” 

’80 procent fossiel opgewekt’
,,Groene waterstof wordt geprodu-
ceerd door elektrolyse, het met elek-
triciteit splitsen van water in zuurstof 
en waterstof. Die elektriciteit, duur-
zaam opgewekt, zou waterstof hele-
maal schoon maken. Maar we 
hebben nog maar 20 procent duur-
zame elektriciteit. Zo’n 80 procent 
wordt nog steeds fossiel opgewekt.”

‘1.500 extra windmolens nodig’
,,Er is 65 kWh elektriciteit nodig om 
een kilo waterstof te maken. 
Daarmee legt een waterstof perso-
nenauto honderd kilometer af. Als 
precies diezelfde 65 kWh direct in de 

accu van een elektrische auto wordt 
geladen, rijdt die elektrische auto 
maar liefst 400 km. Dat is dus vier 
keer zo ver. Als alle Nederlandse 
personenauto’s op groene waterstof 
rijden, hebben we 1.500 grote wind-
molens extra nodig.”

‘Kind van de rekening’
,,Groene waterstof is alleen groen bij 
100 procent duurzame opwekking. 
Dat halen we zelfs in 2050 niet. Tot 
die tijd levert groene waterstof veel 
meer CO2 uitstoot op en dient alleen 
de zwaar gesubsidieerde belangen 
van bestaande – fossiele – bedrijven. 
Ons milieu is het kind van de 
rekening.”

Hoe gaat het nu met… Dion van der Kamp?

JONG EN CASTRICUM

In 2004 en 2005 kwamen Castricumse jongeren aan het woord in de rubriek Jong en Castricum. Met hulp van Robin Alstein, Puck Pelzer en 
Pauline van Brederode werden verschillende tieners geïnterviewd. Ruim vijftien jaar later blikken we terug met een aantal geïnterviewden van 
destijds. Hoe is het ze vergaan en welke dromen zijn al dan niet uitgekomen?

Door Ans Pelzer

Op 26 februari 2004 sprak ik met Dion 
van de Kamp (destijds 19 jaar). Hij 
woonde bij zijn ouders, zusje en hond. 
Dion droomde van een grote auto en 
wilde bij de politie werken. Destijds 
zei hij: ,,Er komt een golf tieners aan, 
maar er is helemaal niets voor ze. 
Geen huizen en geen voorzieningen. 
We vervelen ons hier te pletter.”

Dion (36) in 2021
,,Er zijn nog steeds geen huizen voor 
jongeren en die hele grote auto is er 
gekomen. Bij de politie werken niet. 
Ik kon hoofdagent worden maar ik 
wilde verder, dus toen heb ik 
bedankt. Daarna heb ik van alles 
gedaan, de opleiding Communicatie 
en Multimediadesign bijvoorbeeld. 
Die ICT vond ik uiteindelijk niks. Ik 
ben gestart als zzp’er, maar toen 
kwam er een economische crisis en 
werd het moeizaam. Ik heb nog een 
aantal jaren in de industriële reini-
ging en berging gewerkt. Daar word 
je opgepiept als er een auto-
ongeluk is gebeurd en de auto moet 
van de weg of - wat ook weleens 
gebeurde - uit het water gehaald 
worden. Nu ben ik huizen aan het 
‘� ippen’. Dat wil zeggen: het 
aankopen van klushuizen om 
vervolgens te verbouwen en weer 
te verkopen. Mijn drive is dat ik wil 

groeien en verder wil komen in al 
die banen. Ik zoek steeds weer een 
nieuwe uitdaging, het liefst elke 
week. Het laatste half jaar heb ik 
zoveel nieuwe dingen geleerd, dat 
kon ik me eigenlijk nooit 
voorstellen.”

Scheefwonen
,,Ik woon nog steeds in Castricum. 
Op het eerste adres woonde ik 
alleen en nu woon ik samen met 
mijn vrouw. We hebben een huur-
woning en we willen best wel 
kopen. Maar kopen in Castricum is 
zo ontzettend duur dat ik vaker 
denk: je kunt wel roepen over scheef-

wonen maar vertel me maar eens 
waar we dan naar toe moeten?  Er 
wordt veel belegd in huizen en mede 
daardoor stijgen de prijzen steeds 
harder. De huur is nu ook zo hoog dat 
we maar weinig kunnen sparen.” 

‘Mijn generatie is de sjaak’
,,Castricum vind ik nog steeds hart-
stikke leuk en mijn vrouw wil hier 
ook niet weg. De komende jaren 
willen we toch proberen een huis te 
kopen. Nu wordt alles onzeker ook 
door de corona crisis. Ik weet niet of 
de huizenprijzen gaan dalen. Mijn 
generatie is wel de sjaak. Als je nu 
nog geen huis hebt kom je er ook 
bijna niet meer aan. Dus moet je 
maar proberen je inkomen te 
vergroten maar dat heb je ook niet 
allemaal zelf in de hand.”

Vriendenkring in Castricum?
,,Ik heb nog wel contact met oude 

vrienden maar er zijn er ook veel 
vertrokken naar Amsterdam of 
elders. Mijn oude hobby, werken 
aan auto’s heb ik nog steeds. Minder 
dan vroeger maar het is er nog wel.  
Waar de jeugd in Castricum nu uit 
kan gaan? Ik heb geen idee. Er zijn 
de laatste jaren nauwelijks voorzie-
ningen voor jongeren bij gekomen.“

De toekomst
,,We blijven ons best doen, en 
hopen na deze crisis weer � ink aan 
de weg te timmeren.”

Deze artikelen werden gepubli-
ceerd voor de digitalisering in 2003 
en 2004. Lang niet alle interviews 
zijn bewaard gebleven. Ben jij 
geïnterviewd of weet je nog 
iemand die destijds in deze rubriek 
in de krant heeft gestaan? 
Mail dan naar weekblad@castri-
cummer.nl
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Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
14 januari 2021

  
 Raa sinformati e i eenkomsten
19.30  20. 5 Presentati e stand van zaken dossier Limmen andzoom

19.30  20. 5 Presentati e voorlopig ontwerp groenbeleidsplan en lijst bijzondere   
 bomen

 Pauze

21.00  22.30  Tijdelijke Commissie Begroti ng 

Nieuwe enquête over de omgevingsvisie, 
doet u mee? 
De omgevingsvisie schetst 
het toekomstbeeld voor de 
gemeente Castricum en geeft  
antwoord op de vraag: hoe 
willen we dat de gemeente 
er in de toekomst uitziet. Wat 
willen we behouden in de 
toekomst, de waarden en hoe 
gaan we daarvoor zorgen, de 
speerpunten. Wij horen graag 
uw mening over deze waarden 
per dorpskern en speerpunten. 
Vult u de enquête in op www.
ikdenkmeeovercastricum.nl, 
onder omgevingsvisie?

Voor de zomer heeft  u al op verschillende manieren meegedacht. Via een bijeenkomst, de 
en u te en de  itspeiling op social media. Hieruit is duidelijk geworden wat u mooi, bijzonder of 
waardevol vindt in de gemeente. Dit zijn de zaken die voor de toekomst bewaard moeten blijven 
en waar we dus zuinig op moeten zijn. We hebben een aantal deelgebieden gemaakt en daarbij 
de waarden beschreven. We willen u vragen of deze waarden per dorp en deelgebied compleet 
zijn. Dit geldt eveneens voor de speerpunten die voor de gemeente zijn beschreven. Daarnaast 
stellen we nog enkele verdiepende vragen. Het kost niet veel van uw ti jd en uw antwoord is van 
groot belang  De resultaten worden meegenomen in het opstellen van een visie in hoofdlijnen, 
die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

e en u te kan tot en met  anuari a s  inge ul  or en
arteli k ank oor u  ti 

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. p dit moment vergadert 
de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informati e kunt u vinden op: 
www.castricum.nl virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformati e.nl. 
 
Wilt u inspreken bij n van de commissievergaderingen  Meld u dan voor 1 .00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een  is inspreken 
niet (meer) mogelijk. U hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Raa ss reekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag met u als inwoner 
in gesprek ti jdens het raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem aan 
of wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan via de griffi  e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 
11 januari.

ontact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de griffi  e terecht. Dat kan 
per mail via raadsgriffi  e castricum.nl, of telefonisch via 088 909 01  of 088 909 09 .

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Ik as is een lan eli ke 
cam agne met als oel 
om e uster om te gaan 
met alco ol  r or t niet 
ge raag  om nooit meer 
alco ol te rinken, maar 
om et alco olge ruik in e 
maan  anuari e en o  auze 
te ze  en   or t ti ens 

eze r  anuar  e uster 
an e keuze om el of niet 

te rinken, u oor reekt 
astgeroeste atronen 

en alco ol is niet meer 
anzelfs reken   

aat u e uit aging met uzelf 
aan  o ig geli k u  rien en 
en familie uit en oe et 
samen
Dr  anuar  is op 1 januari 

2021 gestart. U kunt zich 
aanmelden via www.ikpas.nl. 
U krijgt dan een eigen dashboard met een aantal handige functi es, zoals een IkPas Coach, 
toegang tot een forum, een persoonlijk dagboek, een nieuwsbrief en toegang tot arti kelen, 
alcoholvrije recepten, handige ti ps en nu   ge weetjes. atuurlijk is samen meedoen leuker (en 
makkelijker) dan alleen. Daarom is er nu ook de mogelijkheid om een team challenge aan te 
maken en uw vrienden en familie hiervoor uit te nodigen. U wordt vanzelf geatt endeerd op deze 
mogelijkheid bij aanmelding via de website. 

Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. o voelt 62  zich bijvoorbeeld f siek fi tt er, 
slaapt 55  van de deelnemers beter en verliest 32  gewicht. en groot aantal deelnemers 
drinkt na deelname bewust minder alcohol dan daarvoor. 

Het programma In Control of Alcohol en Drugs  ondersteunt deze campagne in de regio en 
samen met de 1  gemeenten en samenwerkingspartners hopen we in 2021 op nog meer 
deelnemers dan in 2020. Toen hadden ruim 1800 inwoners uit de regio zich aangemeld. 
Burgemeester Toon Mans: Het is bekend dat alcohol slecht is voor de weerstand tegen 
ziekmakende bacteriën en virussen. en bijkomend voordeel van IkPas is dus ook dat u minder 
vatbaar bent voor het Coronavirus.

eer on ersteuning no ig
Heeft  u het idee dat u meer ondersteuning nodig heeft  in het op pauze zett en van uw 
alcoholgebruik  f wilt u meer informati e  eem dan contact op met de preventi e afdeling van 
Brijder door te mailen of bellen naar: preventi e brijder.nl of 088 3582260. 

In ontrol of lco ol  rugs
In Control of Alcohol  Drugs  is een samenwerking van de 1  gemeenten van oord-Holland 
oord, D Hollands oorden, Veiligheidsregio H , LI K, Brijder eugd en . Het 

programma In Control of Alcohol  Drugs  is gericht op het voorkomen en terugdringen van het 
alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in oord-Holland oord. Voor meer informati e: 
www.incontrolofalcoholendrugs.nl

IkPas in regio Noord Holland Noord: gaat u de 
uitdaging met uzelf aan?
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Like ons op Facebook

Publicatie Castricum 6 januari 2021

Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Lindenlaan 81 in Castricum, het vergroten van de schuur, datum ontvangst 21 december 
2020 (WABO2002625)
Hoogeweg 2 in Castricum, het houden van paarden/pony’s, afrastering, schuilstal (aanvulling 
WABO2001382), datum ontvangst 22 december 2020 (WABO2002633)
Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 22 
december 2020 (WABO2002634)
Raadhuisplein 3 in Castricum, het bouwen van 24 appartementen, datum ontvangst 23 
december 2020 (WABO2002640)
Prins Mauritsstraat 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum 
ontvangst 23 december 2020 (WABO2002647)
Prinses Margrietstraat 18 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), datum 
ontvangst 23 december 2020 (WABO2002648)
Westerweg 162 in Limmen, het verbouwen van een schuur ten behoeve van bewoning, 
datum ontvangst 24 december 2020 (WABO2002654)
Oude Parklaan vlek 1 in Castricum, het bouwen van een woongebouw met 48 
servicewonigen en een zorgherberg, datum ontvangst 24 december 2020 WABO2002657)
Julianaweg 47 in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 24 december 
2020 (WABO2002662)
Cieweg 31 in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, datum ontvangst 21 
december 2020 (WABO2002626)
Koningin Julianastraat 15 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 28 
december 2020 (WABO2002673)
Woude 35a in de Woude, het bouwen van een woning, datum ontvangst 28 december 2020 
(WABO2002675)
Dusseldorperweg 20 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 28 
december 2020 (WABO2002676)
Tussen Dusseldorperweg en Achterweg in Limmen, het bouwen van 5 woningen, datum 
ontvangst 28 december 2020 (WABO2002677)
Amberlint (kavel 29) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 
december 2020 (WABO2002682)
Marti n Luther Kingstraat 5 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde) datum 

ontvangst 30 december 2020 (WABO2002687)
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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Dorpsstraat 63 in Castricum, het renoveren van een gemeentelijk monument, verzenddatum 
23 december 2020 (WABO2001749)
Hoogegeest 37 in Akersloot, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een schoorsteen, 
verzenddatum 24 december 2020 (WABO2001756)
Heemstederweg 5 in Castricum, het bouwen van een loods, verzenddatum 29 december 
2020 (WABO2002062)
Kapelweg 17 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 23 december 2020 
(WABO2002206)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Recti fi cati e:
In de publicati e van 29 december is onderstaande aanvraag als verleend gepubliceerd. Dit 
moet geweigerd zijn:
Weigeringen
Kastanjelaan 27 in Castricum, het realiseren van een parkeerplaats, verzenddatum 18 
december 2020 (WABO2002498) 
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Heereweg 38d in Castricum (Heereweg 38a) 1811 het omzett en van een bedrijfsgebouw in 
een bedrijfswoning, verzenddatum 30 december 2020 (WABO2002268)
Rooseveltlaan 81 in Castricum het vergroten van de woning (verdieping), verzenddatum 30 
december 2020 (WABO2002245)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti sche info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902:
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes:
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rij-
bewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën maakt u vooraf een afspraak via 
afspraak.castricum.nl of 140251.

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bij-
voorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Colofon

Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij de volgende 
omgevingsvergunning hebben verleend:

-  Het milieuneutraal veranderen van de inrichti ng,  gelegen aan Castricummer Werf 15, 20 
en 22 in Castricum. De verandering betreft  het realiseren van een dakopbouw die wordt 
gebruikt voor de opslag van kleine goederen en materialen, sanitair en een kleedruimte aan 
Castricummer Werf 15 in Castricum.

Zaaknummer: OD.330142
Datum verzending besluit : 29 december 2020 

Rechtsbescherming
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf 
de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BR in Castricum. 
Het bezwaarschrift  moet in ieder geval het volgende bevatt en:
• uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•  de datum;
•  over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•  uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift  ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD.)

Het indienen van een bezwaarschrift  schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde 
spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, 
Secti e bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening 
te treff en. U kunt het verzoekschrift  ook digitaal bij de rechtbank indienen via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informati e verwijzen wij naar www.rechtspraak.
nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffi  erecht geheven.

Informati e/Besluit inzien
Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer 
OD.330142).

Publicatie besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, 
Castricummer Werf 15, 20 en 22 in Castricum
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Door Henk de Reus

We schrijven het jaar 1921. Theo de 
Groot wordt op 1 januari van dat jaar 
in Amsterdam geboren. De redactie 
zocht hem op. De 100-jarige Theo 
woont nog steeds zelfstandig met 
zijn vrouw Lies (90) in hun woning 
aan de Breedeweg. Ze betrokken 
deze vijftig jaar geleden. Als de 
verslaggever binnenkomt zit Theo al 
klaar in z’n stoel met een houding 
van ‘Kom maar op met je vragen’. 
Zowel Theo als Lies ogen vitaal en 
veel jonger dan hun werkelijke leef-
tijd. Ze zijn inmiddels bijna 67 jaar 
getrouwd. Theo geeft nog geen 
garanties voor een feestje over drie 
jaar. Gevraagd naar zijn gezondheid 
zegt hij: ,,Ik lees nog zonder bril, hoor 
nog goed en heb m’n eigen tanden 
nog”. Als de verslaggever vraagt of 
het lopen nog lukt staat hij op om 
het te demonstreren en loopt van 
voor naar achter en weer terug door 
de kamer. Bewijs geleverd. Lies merkt 
op dat Theo langzamerhand wel een 
beetje in elkaar gaat lopen. Tja, dat 
kun je gemakkelijk zeggen als je zelf 
nog maar negentig bent.

Rollator
Het echtpaar heeft eens in de veer-
tien dagen hulp. Voor de rest doen zij 
nog alles zelf in huis. Alleen 
betrekken zij het eten van een cate-
raar. Vanwege corona doen dochter 
Babette en schoonzoon Bert de 
boodschappen. Normaal gesproken 
doen Theo en Lies dit zelf. Theo: 
,,Sinds kort nemen we een rollator 
mee. Ik red het wel zonder, maar het 
netje aan zo’n ding is wel handig 
omdat je hierin je boodschappen 
kwijt kunt.”

Genen
Theo vertelt over het nest waaruit hij 
komt. ,,M’n grootvader werd 91 en 

m’n grootmoeder 96. M’n moeder 
hield het op haar 90ste voor gezien.. 
De genen heb ik kennelijk van ze 
meegekregen. Verder heb ik nooit 
gerookt of alcohol gedronken en ik 
eet gezond. Ook heb ik altijd veel 
gewandeld en zit ik nog dagelijks op 
de hometrainer. Ik ben, op een 
enkele verkoudheid na, nooit ziek 
geweest.”

Theo en Lies hebben twee kinderen. 
Zoon Udo (61) en dochter Babette 
(64). Inmiddels is de familie uitge-
breid met vijf kleinkinderen en 1 
achterkleinkind (Nina). Lies toont 
trots een foto van kleine Nina op 
haar smartphone.

Na het volgen van de hbs werkte 
Theo 40 jaar bij de afdeling Onder-
wijs van de gemeente Amsterdam in 
de functie van Hoofd Bouw, Onder-
wijs en Materialen. Op 61 jarige leef-
tijd ging hij met pensioen. ,,Ik doe 
dus al 39 jaar niks”, grapt Theo. Terwijl 
hij dit vertelt komen dochter Babette 
en schoonzoon Bert binnen. De 
laatste heeft de woorden van z’n 
schoonvader opgevangen en zegt 
lachend dat deze al veel te lang uit 
de pensioenruif eet. Hier zit wat in. 
Als het ABP aan de vereiste dekkings-
graad wil toekomen moet het niet te 
veel van dit soort klanten hebben.

Na zijn pensioen reisde Theo met zijn 
vrouw de hele wereld over. De 
mooiste herinnering heeft hij aan 
Sulawesi, een van de grotere 
eilanden van Indonesië. ,,Het is daar 
een waar paradijs”, zegt Theo.

Anekdote
Bert haalt een anekdote aan waaruit 
blijkt dat het geheugen van z’n 
schoonvader nog helemaal in tact is. 
,,Geld pinnen doet hij nog zelf. Toen 
het apparaat na twee pogingen nog 

geen geld spuugde is hij naar binnen 
gegaan. De medewerkster achter de 
balie zei dat dit wel eens gebeurt 
met nieuwe biljetten omdat deze 
dan vast blijven zitten. Ze ging kijken 
en kon het bevestigen. Ze gaf m’n 
schoonvader het geld dat hij had 
willen opnemen, waarop hij vroeg of 
ze wel even wilde checken of er 
misschien niet twee keer was afge-
schreven.” Als Bert wil weten 
wanneer Ajax moet spelen raad-
pleegt hij zijn schoonvader. ,,Het is 
niet te geloven maar hij kent elke 
week het schema van de eredivisie 
op vrijdag, zaterdag en zondag.”

Voetbal
De eeuweling lijkt zich dus te interes-
seren voor voetbal. In de tijd dat 
Theo nog in Amsterdam woonde was 
hij scheidsrechter bij het amateur-
voetbal. Hij noemt zo zes namen van 
de huidige selectie van het Neder-
lands elftal op en weet te vertellen 
wie de huidige en de vorige trainer 

was. Ook kan hij precies zeggen 
waaruit de opstelling van het Neder-
lands elftal bestond dat in 1947 
tegen Frankrijk speelde. ,,Theo 
Timmermans maakte toen drie doel-
punten en Faas Wilkes één”, zegt 
Theo. Hij kijkt altijd graag naar Fox 
sport. Als er niets aan is op televisie 
kijkt hij met Lies naar �lms op Ziggo 
of naar een Net�ixserie. Het houdt ze 
scherp. Theo: ,,Om m’n geheugen te 
trainen oefen ik regelmatig wiskun-
dige stellingen. Ik kan het bewijs van 
de stelling van Pythagoras zo ople-
pelen als ik even nadenk.” Het klinkt 
haast onvoorstelbaar.

Foto
Aan het eind van het interview is het 
tijd voor het fotomomentje. Theo 
neemt plaats op de bank. Hij zit 
nauwelijks of Lies draagt hem op de 
lippen niet zo aan te spannen, niet te 
indringend te kijken en een beetje te 
lachen. Daar waar mannen door-
gaans al niet in staat zijn om twee 

dingen tegelijk te doen lukt het Theo 
warempel ook nog. Foto geslaagd. 
Lies vraagt of de verslaggever de foto 
wil mailen en wijst naar de laptop op 
tafel.

Tot slot wil de verslaggever graag 
even testen of de kennis van Theo 
zich alleen tot het voetbal beperkt. 
Theo stemt toe met het stellen van 
wat vragen. 
Vraag 1 (derde categorie): ,,Hoe heet 
onze minister president? Antwoord: 
,,Mark Rutte”. 
Vraag 2: ,,Wat is de naam van de 
minister van Volksgezondheid?” 
,,Hugo de Jonge”. 
Vraag 3 (tweede categorie):,,Wie 
volgde hij op?” (zonder na te denken) 
,,Bruno Bruins.” 
Tenslotte een vraag van de eerste 
categorie: ,,Hoe heet de lijsttrekker 
van D66?” Antwoord: ,,Zij van Kaag, 
eh.. Sigrid Kaag.” We stoppen het 
gesprek. Met deze man is geen lol te 
beleven. Om jaloers op te zijn.

Castricum - In het jaar dat Theo de Groot als enig kind het levenslicht ziet 
wordt de Georgische Socialistische Sovjetrepubliek uitgeroepen. De 
Japanse kroonprins Hirohito bezoekt Nederland. De Volkskrant 
verschijnt als dagblad en in Duitsland wordt de stateloze Adolf Hitler 
gekozen tot leider van de Nationaal Socialistische Partij.

Theo de Groot bereikt magische leeftijd van 100 jaar

Ondanks zijn hoge leeftijd is Theo de Groot goed op de hoogte van wat er gebeurt in de wereld. Foto: Henk de Reus

Heiloo - Anne Bruin leidt al 15 jaar 
met veel succes haar eigen praktijk 
waarin ze (zonder dieet) mensen 
begeleidt met overgewicht naar een 
gezond gewicht. En met succes!
Ook biedt ze het programma aan 
met de virtuele maagband. ,,Een 
supergoed programma om gewicht 
te verliezen”, zegt Anne, ,,en speciaal 
bedoeld voor mensen die willen 
afrekenen met vervelende 
gewoontes zoals emotie-eten of 
een suikerverslaving.”

Cryolipolyse en cavitatie
Cryolipolyse en cavitatie: de oplos-
sing tegen cellulitis en vet! Want wil 
bij jou dat hardnekkige vetlaagje op 
je buik, benen of armen maar niet 
weg óndanks dat je op je voeding 
let en regelmatig beweegt? 
Dat komt doordat het vet op deze 
zones slecht is doorbloed, vertelt 
Anne: ,,Sporten en op je voeding 
letten is dan vaak niet genoeg en 
dus ben ik op zoek gegaan naar een 
methode om speciaal met deze 
probleemgebieden af te rekenen. 
En zo kwam ik op vetbevriezing en 
cavitatie. Cryolipolyse (of vetbevrie-
zing) is namelijk een veilige manier 
om af te rekenen met dit hardnek-
kige vet door het sterk afkoelen van 
de vetcellen. Na het bevriezen 
veranderen de vetcellen namelijk in 
vetkristallen en deze worden blij-
vend op een natuurlijke manier 
afgevoerd door het lichaam. Met 
deze methode bereik je zonder 
operatie een zichtbaar en blijvend 

resultaat! En dat is uiteindelijk waar 
het om gaat”, zegt Anne. (Lipo)cavi-
tatie is speciaal bedoeld tegen 
cellulitis maar kan ook worden 
ingezet tegen deze hardnekkige 
vetrandjes. Cavitatie werkt met 
geluidsgolven en ook dit resultaat is 
blijvend. Voor beide methoden 
geldt dat je het beste resultaat 
bereikt als je ook op je voeding let, 
daarom geeft Anne de maanden er 
in januari en februari een gratis 
voedingsadvies bij.

Kortingsactie!
Speciaal voor degenen die zich in 
anuari of februari aanmelden voor 
cryolipolyse hanteert Anne een 
openingskorting van € 100! Anne 
haar consulten worden vaak geheel 
of gedeeltelijk vergoed door 
verzekeraars. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar: 072-533 26 36 of mailen naar: 
info@lekker-slank.com.

Nieuw bij Anne Bruin gewichtconsulente:
cryolipolyse; vetcellen verdwijnen voorgoed!

Gewichtsconsulente Anne Bruin. (Foto’s: aangeleverd
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Castricum - Kantoorboekhandel 
Laan is gesloten, ook het postkan-
toor, maar heeft het druk met 
webbestellingen die nu allemaal 
bezorgd moeten worden. Hans Laan 
vertelt: ,,Omdat PostNL de gelegen-
heid bood om met het postkantoor 
dicht te gaan en Vivant onze post-
handelingen wilde overnemen, 
hebben we besloten hier gebruik van 
te maken. Nu kunnen we ons 
volledig richten op de webwinkel en 
we bezorgen de bestellingen uiter-
aard graag.”

Laan laat de meeste bestellingen in 
Castricum zelf bezorgen door Yanne 
Dorenbos, vijfvoudig Nederlands 
�etskampioen op de baan en Euro-
pees kampioen puntenkoers 2018 
onder 19 jaar en door Annabel 
Zwagemaker, aankomend Neerlan-
dica die ook graag �etst. Er wordt 
daarnaast door heel het Nederlandse 

taalgebied door de leveranciers 
bezorgd en dat al gratis vanaf 15 
euro. ,,Het is hartverwarmend”, 
vervolgt Rachel de Wit. ,,Alle andere 
artikelen, zoals tijdschriften of losse 
vellen papier, kunnen we ook 
bezorgen. Als je iets niet kunt vinden, 
kan men gewoon een e-mail sturen 
met een omschrijving, dan mailen we 
een bestellink terug waarmee men 
het kan betalen, zodat we het zo 
kunnen afgeven. En bellen mag 
natuurlijk ook.”
,,Begin januari stappen we over op 
een nieuw voorraadbeheersyteem en 
begin februari komt er een geheel 
nieuwe webwinkel”, besluit Hans 
Laan. ,,Hiermee worden hopelijk alle 
problemen van nu opgelost, want 
het krijgt een betere zoekfunctie en 
het wordt real time waardoor zowel 
onze winkelvoorraad als de voorraad 
op het centrale magazijn meteen 
kloppend zijn.”

LAAN vliegt de Laan uit

Yanne Dorenbos is vijfvoudig Nederlands �etskampioen op de baan en ook 
aankomend Neerlandicus Annabel Zwagemaker staat graag op de pedalen. 
Foto: aangeleverd

Regio - Het �jne van acupunctuur is 
dat het uitkomst kan bieden bij 
allerlei klachten. Zo is het mogelijk 
om een behandeling te geven om 
het herstel te bevorderen na een 
beroerte of TIA. Annemarie Visser 
heeft zich gespecialiseerd in het 
behandelen van neurologische 
problemen. Ze vertelt: ,,Klachten van 
een overactieve blaas kunnen goed 
behandeld worden met een combi-
natie van elektro-acupunctuur 
(PTNS) in combinatie met klassieke 
acupunctuur, eventueel aangevuld 
met moxa. Acupunctuur kan ook 
uitkomst bieden om restklachten na 
een doorgemaakte COVID-infectie 
zoals vermoeidheid, benauwdheid/
kortademigheid en smaak- of reuk-
verlies te behandelen.’’ Sinds kort 
behandelt Annemarie ook kinderen; 
niet met naaldjes maar met instru-
mentjes om de energieën in goede 
banen te leiden. Meer weten? Neem 
contact op met Tao Dao Acupunc-
tuur via telefoonnummer 06 
42851717 of e-mailadres taodao@

hotmail.com eb kijk op www.
acupunctuur-annemarie.nl voor 
uitgebreide informatie.

Acupunctuur is bij allerlei 
klachten inzetbaar

Acupunctuur brengt energiebanen in 
balans. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Buiten zijn duidelijke uitleg en 
persoonlijke uitstraling wordt al snel 
duidelijk wat hij in zijn mars heeft. 
Zijn opleiding is zeer uitgebreid te 
noemen op het gebied van installa-
tietechnieken, zonne-energie en 
computernetwerken en zoals hij zelf 
uitdrukt ‘huis-, tuin- en keukentech-
niek’, waarmee zijn veelzijdige 
vakmanschap kan worden 
uitgedrukt.

Met zijn ruim twintig jaar ervaring op 
dit gebied, waarvan alweer tien jaar 
als zelfstandig ondernemer, is hij 
welkom bij vele afnemers en particu-
lieren. Het maakt hem niet uit waar 
zijn hulp wordt ingeroepen, 
bedrijfspanden, kleine of grote 
huizen tot zelfs in tuinen voor sfeer-
volle ledverlichting; u hoeft maar te 
bellen en een vrijblijvende o�erte te 
vragen, Remon komt aansnellen. 
Vooraf even kijken wie RJ Elektro-
techniek dan wel is, dat kan via www.
rjelektrotechniek.nl.

Ook voor storingen op elektragebied 
kan men bij Remon terecht, net als 
het vervangen of uitbreiden van 
meterkasten vanwege meer elektri-
sche apparatuur in huis door bijvoor-
beeld een keukenverbouwing. Wat te 
denken van een computernetwerk of 

het installeren van dimbare ledver-
lichting in uw bedrijf om energie te 
sparen. Als u dan toch bezig bent 
energie-duurzamer te werken, dan 
kunt ook nog bij RJ Elektrotechniek 
terecht voor kwalitatief hoogwaar-
dige zonnepanelen, die geleverd en 
geplaatst worden. 

Kortom, waar is het wachten op; bel 
06 51184747 of mail naar info@
rjelektrotechniek.nl en maak een 
afspraak voor verdere informatie.

Huis-, tuin- en keukentechniek op hoog peil
Castricum - Je kunt het zo gek niet bedenken op het gebied van elektro-
techniek of Remon Jansen komt aansnellen om voor vakbekwame oplos-
singen te zorgen. Oorspronkelijk als ondernemer afkomstig uit de regio 
Leiden, maar de liefde was medeoorzaak dat het bedrijf in Castricum een 
herstart beleefde en nu gevestigd is aan de Castricummer Werf 33.

Remon Jansen klaar voor de start om bij u aan de gang te gaan. Foto: Aart Tóth

Castricum - Deelnemers aan de 
50ste editie van de halve marathon 
van Egmond zullen moeten 
wachten tot volgend jaar. Evene-
menten als deze kunnen als gevolg 
van corona voorlopig geen door-

gang vinden. De organisatie heeft 
besloten het oorspronkelijk op 
zondag 10 januari geplande evene-
ment te annuleren en de jubileume-
ditie te verzetten naar zondag 9 
januari 2022. 

,,Een bijzonder moeilijk besluit”, aldus 
algemeen directeur Ron van der Jagt 
van Le Champion. ,,Maar ook een 
weloverwogen keuze. De gezond-
heid van mensen is ons hoogste 
doel.”

Geen 50ste Halve Marathon van Egmond

Deelnemers tijdens een eerdere editie van de halve marathon. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

We schreven de politiek een brief en vroegen om daadkracht. Voor een mooier centrum, met een Dorpsstraat en 
pleinen waar je onbezorgd kunt wonen, winkelen, uitgaan en �etsen! De gemeente legt de inwoners vier varianten 
voor om de Dorpsstraat autoluw te krijgen. Inwoners kunnen hierover tijdens Zoomsessies op 5 en 6 januari 
aanstaande hun stem laten horen. Eén variant voor een mooier en prettiger verblijfsgebied in het dorpscentrum 
en drie varianten met een beperkter doel, namelijk het verhinderen van doorgaand autoverkeer door de Dorps-
straat. De Fietsersbond is zeer kritisch over die drie varianten.
Het is alweer ruim een jaar geleden dat we dat we de politiek via de brief ‘Prettig wandelen en �etsen in de Dorps-
straat’ aanspoorden en aandrongen op een pilot ‘Dorpsstraat autoluw’. En we zijn nog steeds betrokken. De Fiet-
sersbond trekt daarbij op met Henk Ruijter (programmaleider versterking winkelen verblijfsgebieden Castricum), 
en Wim Perlee (betrokken bewoner Dorpsstraat) – beiden medeopstellers van de brief. Doel was een mooier 
dorpscentrum. Het voorstel is nu aangeduid als ‘variant 1’: het domein van de weekmarkt wordt de rest van de 
week omgetoverd tot �etswandelgebied - en ook de Burgemeester Mooijstraat wordt rustiger, maar blijft goed 
bereikbaar. Bovendien wordt de Dorpsstraat dan niet meer gebruikt als doorgaande route voor auto’s. Groot voor-
deel is dat lokale en regionale �etsroutes veiliger worden. Net als de �etsroutes naar het station. De drie andere 
varianten schieten daarin tekort. Ze zijn niet alleen minder veilig doordat er auto’s over het Dorpsplein rijden, of 
door een afsluiting (paaltje?) midden op het kruispunt Burg. Mooijstraat/Dorpsstraat, maar vooral onveiliger door 
de toename van het autoverkeer in de Burg. Mooijstraat; die straat is daarvoor ongeschikt. De Fietsersbond vindt 
het daarom onverantwoord dat de overheid die drie opties aan de inwoners voorlegt.
De gemeente kondigde aan dat de pilot voor een autoluwe Dorpsstraat in het voorjaar van 2021 wordt uitgevoerd. 
Vervolgens past een autoluwe Dorpsstraat ook in het plan om de veiligheid op de spoorwegovergang te verbe-
teren. Het plan om de veiligheid op de overgang te verbeteren is uitgebreider en omvat meer aanpassingen op 
Stationsweg en Beverwijkerstraatweg. Dat gaat verder dan een pilot voor een autoluwe Dorpsstraat. Intussen 
hebben we in Castricum twee winkelgebieden. Inmiddels is de facelift van Geesterduin bijna voltooid, een oase 
waar je heerlijk kan shoppen. En nu lijken ondernemers in de Burgemeester Mooijstraat te willen experimenteren 
als straat met opdringerig druk autoverkeer, heerlijk voor drive-in shoppers.
Meer weten? Een gedetailleerde analyse van de vier varianten door de Fietsersbond en de brief uit 2019 zijn te 
vinden via deze link: https://castricum.�etsersbond.nl/2020/12/28/op-weg-naar-een-autoluwe-dorpsstraat/

Alex van der Leest, Fietsersbond Castricum

Roekeloze keuzes
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Castricum - Hoewel er een vuurwerkverbod gold, werd vorige week toch heel 
wat vuurwerk afgestoken. Op de eerste dag van het nieuwe jaar lagen diverse 
straten dan ook bezaaid met de overblijfselen ervan. De 8-jarige Oskar besloot 
om meteen de handen uit de mouwen te steken. Samen met zijn vriendje 
Kalle (8), die op visite was, heeft hij de Pernéstraat en omgeving weer hele-
maal schoongemaakt. Op de skelter met aanhanghanger trokken Oskar en 
Kalle de buurt door. Foto: aangeleverd

Vuurwerkrommel opgeruimd

Castricum - Overal in de gemeente zag je in de afgelopen dagen kinderen met kerstbomen sjouwen. Jip, Bente, So�e en Jade hebben in Castricum hun record van vorig jaar (170 bomen) ruimschoots 
verbroken. Maandag stond de teller al op 199 stuks. De spierpijn, zere voeten en rode wangen nemen ze voor lief… In Limmen waren Mikay, Niek en Fiënna Miltenburg en Mylan Vos de afgelopen 
dagen bezig om kerstbomen te vervoeren met de skelter en achter de �ets. Zij hadden er maandag al 55 bij elkaar. De foto rechtsonder werd aangeleverd door Bart Kaandorp. Zelfs op kerstbomen die 
van grote hoogte moesten komen werd geduldig gewacht. Foto’s: aangeleverd

Kinderen fanatieke inzamelaars van kerstbomen

Heeft u een vraag over gezondheid,
wonen, dagbesteding, mantelzorg,
geldzaken, sociaal contact,
overbelasting, gezinsvragen of
schulden? Of een luisterend oor
nodig? 
Neem dan contact op met het
Sociaal team van de Gemeente
Castricum.

sociaalteamcastricum1901
@debuch.nl

sociaalteamcastricum1902
@debuch.nl

sociaalteamakerslootlimmen
dewoude@debuch.nl

Of bel 14 0251, bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
Belt u later, dan kunt u een
terugbelverzoek doen. Iedereen kan
gratis bij het Sociaal Team terecht.

Welzijn Castricum zet zich
dagelijks in voor een vitale
samenleving. Wij ondersteunen
(kwetsbare) burgers, zodat zij voor
zichzelf kunnen zorgen en mee
kunnen doen aan de samenleving.
Wij verbinden mensen en
organisaties met elkaar. 

Welzijn Castricum is telefonisch
bereikbaar op 0251-65 65 62 
of mail info@welzijncastricum..nl.
Website www.welzijncastricum.nl

De ambassadeurs van het Steunpunt
Eenzaamheid zijn mensen met een groot
netwerk in de gemeente Castricum die zich
willen inzetten tegen eenzaamheid.
Dit doen zij door eenzaamheid bespreekbaar
te maken. 
Je kunt bij hen terecht wanneer het jezelf
betreft of bij zorgen om iemand anders.
De ambassadeurs gaan met je in gesprek of
regelen een warme doorverwijzing.
Juist in deze tijd ligt eenzaamheid voor
sommige mensen op de loer, schroom niet
en neem contact op. 
Alle informatie vind je op de website
www.steunpunteenzaamheid.nl.

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

SOCIAAL TEAM 

EENZAAMHEID

TELEFOONCIRKEL

De Telefooncirkel is een veiligheid voor
senioren. Elke werkdag is er kort
telefonisch contact via de telefooncirkel:
gewoon om even om te horen hoe het
gaat! Dat geeft een gevoel van veiligheid
Hulp kan eventueel geboden worden. 
Tijdstip: tussen 8.30 en 9.00 uur. 

Info: Telefooncirkel Castricum, 
Rode Kruis, Antoinette van Boxtel, 
telefoon: 0251 65 45 47, mail:
antoinettevanboxtel@planet.nl
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LEZERSPOST

Ik wil graag aandacht vragen voor de afvalcontainers bij ons in Castricum. 
Voor de zoveelste keer sta ik met mijn kratten bij de container voor 
papier/karton. Vorige keer bij supermarkt Deen. Geen ruimte meer om 
papier te deponeren. Papier mee terug genomen. Nu tweede poging, 
deze keer op parkeerplaats bij winkelcentrum Geesterduin. Eerst ter 
hoogte van de Vomar. Helaas kon er hier niks meer bij. Met goede hoop 
doorgereden naar de container ter hoogte van Albert Heijn. Ook daar trof 
ik wederom een uitpuilende container aan. Moet ik dan weer alles mee 
terug nemen om elke keer te kijken of het deponeren van papier/karton 
dan wel mogelijk is? Ik ben met de nieuwe maatregelen min of meer 
verplicht om mijn afval te scheiden. Ik wil hieraan ook graag bijdragen. 
Alleen het irriteert mij mateloos dat de gemeente te weinig keren de 
containers leegt. Overal slingert papier, het ziet er niet fraai uit. Is hier nu 
niks aan te doen? Beste burgemeester Toon Mans, ik vraag u, is hier een 
goede oplossing voor?

Met vriendelijke groet,

Rina Scherjon, Castricum

Afvalcontainers

2015: grote belangstelling in het gemeentehuis voor de informatieavond van CALorie. Foto: aangeleverd

2015: Wethouder Ans Pelzer opende de succesvolle en drukbezochte avond ‘Zonnepanelen & Meer’

CALorie-leden hadden en hebben 
verschillende redenen om samen 
energie te willen besparen en lokaal 
op te wekken. Klimaatverandering 
afremmen, lokale economie steunen 
en onafhankelijk van de lokale over-
heid onze dorpen mooier en socialer 
maken. Er waren initiatieven van 
inwoners om samen hun huizen te 
isoleren en men maakte de gemeen-
schappelijke Zonnecentrale Stetweg. 
Het meest bekend werd CALorie 
door de zeer succesvolle zonnepane-
lenacties. Duizenden zonnepanelen 
belandden op Castricumse daken. Er 
waren informatieavonden waar 
Castricummers elkaar adviseerden bij 

het verduurzamen van hun huis. De 
energiecoaches van CALorie gingen 
van huis tot huis.

Duurzaamheidsdoelen
In Europa zijn inmiddels duizenden 
energiecoöperaties zoals CALorie 
actief. Samen hebben zij de over-
heden en bedrijven laten zien dat 
burgers haast willen maken met 
schone en lokale energie. De 
Gemeente Castricum is daar de afge-
lopen tien jaar ook mee aan het werk 
gegaan en stelt zich duurzaamheids-
doelen. De gemeente neemt meer 
actie om inwoners te helpen energie 
te besparen en zelf op te wekken. Er 

wordt hard gewerkt aan de eerste 
gasloze wijken in Castricum. CALorie 
zal daar enthousiast over meedenken 
en er steeds voor waken dat inwo-
ners volledig mee kunnen praten en 
beslissen in die ontwikkeling.

Inloggen via Zoom
Energiecoöperatie CALorie is van en 
voor inwoners van Castricum. 
Iedereen mag daarom het jubileum-
feestje meevieren op woensdag 13 
januari 2021 om 20.00 uur. Belang-
stellenden kunnen inloggen via 
Zoom, de software voor online 
vergaderingen en evenementen. 
Hulp nodig bij Zoom? Stuur een mail 
aan info@calorieenergie.nl voor 
nadere uitleg. Het wordt een vlotte 
en vrolijke avond. De link voor deel-
name aan de online bijeenkomst is 
op www.calorieenergie.nl/lustrum te 
vinden.

Castricum - In 2030 moeten de vijf Castricumse kernen zelfvoorzienend 
zijn op het gebied van energie. Dat was de doelstelling van tientallen 
inwoners die zich in 2010 verenigden in CALorie. Dat tienjarige bestaan 
wordt gevierd met een online feestje op woensdagavond 13 januari. Van 
20.00 uur (inloop 19.45 uur) tot 21.30 uur is iedereen welkom.

CALorie bestaat tien jaar

Afzwemmers in de maand december

Zaterdag 5 december werd door een 
grote groep van 23 kandidaten voor 
het B-diploma afgezwommen. De 
eisen voor het B-diploma zijn een 
vervolg op het A-diploma; zwaarder, 
moeilijker en over een grotere 
afstand. De volgende jonge kandi-
daten beheersten al die eisen en zijn 
geslaagd: Olivier Achterberg, Liv 

Beentjes, Maxwell Berroa Mateo, 
Miles Blokker, Giel van Dam, Sam van 
Dijk, Nine van Drunen, Jack Duijn, Liz 
Jonker, Quinten Kramer, Emma 
McGregor, Oliver Mechelen, Wesley 
Meeldijk, Leon Obbens, Sake van der 
Plas, Tobias Schut, Fien Sinnige, 
Anouk Stoop, Sophie Vissers, Senn 
Vreeburg, Ferre Weijers, Yara de 

Winter en Lasse Woudt.

Met het behalen van het C-diploma 
heb je het Zwem-ABC compleet. Op 
zaterdag 12 december werd voor de 
laatste keer dit jaar afgezwommen 
en hebben 11 kandidaten hun 
C-diploma gehaald. Dit zijn: Mia 
Beemster, Toby van den Berg, Fiene 
van Blokland, Charlotte Kaandorp, 
Chloe de Keijzer, Boaz Kolemenoglu, 
Keeke Roggeveen, Sanna Tijsen, Kees 
van Velzen, Louise Vreeke en Guus 
Westrik.

Castricum - Half december moest zwembad De Witte Brug opnieuw de 
deuren sluiten door de aangescherpte maatregelen in verband met het 
COVID-19-virus. In de eerste twee weken van de maand hebben echter 
wel diverse kinderen afgezwommen en hun diploma behaald.

Castricum - Het was prima wandelweer op de eerste dag van het nieuwe jaar. 
Harriët Hempenius besloot daarom om het jaar wandelend te starten. Dat 
zette ze nog eens extra kracht bij door haar route zo te kiezen dat ze de cijfers 
2021 bij elkaar wandelde. Doordat haar verplaatsingen met behulp van een 
app werden vastgelegd, is op dit landkaartje goed te zien dat ze hierin 
geslaagd is. Foto: aangeleverd

Het nieuwe jaar inwandelen



Door Hans Boot

In 2017 werden de prestatieaf-
spraken voor het eerst vastgelegd op 
grond van de nieuwe Woningwet 
2015. Het streven was toen om in 
Castricum 118 sociale huur- of koop-
woningen in vier jaar te realiseren, 
wat lang niet werd gehaald. Gerda 
Kuyper, voorzitter van huurdersver-
eniging Li-Ak, vertelde in juni van dit 
jaar in deze krant: ,,We zijn toch niet 
geloofwaardig als we voor de 
komende vier jaar weer dit aantal 
afspreken? Daarop zei Thea Rosier, 
secretaris van HVW voor de bewo-
ners uit Castricum, het volgende: 
,,Wij ondertekenen de nieuwe pres-
tatieafspraken niet voordat er 
keiharde besluiten liggen van de 
gemeenteraad over de aantallen te 
bouwen woningen voor onze doel-
groep in de periode tot 2024.” Een 
mooie aanleiding om de dames te 
vragen hoe de vlag er nu bijhangt. 
Gerda: ,,Zoals altijd behartigen wij de 
belangen van alle huurders van 
Kennemer Wonen. Naast de lokale 
organisaties is nu echter in augustus 
van dit jaar de Centrale Huurders-
koepel Kennemer Wonen opgericht. 
Deze probeert op een eigentijdse 
manier de huurders te motiveren om 
mee te denken.”

Leerproces
Terugkomend op de vorige 
afspraken, concludeert Thea: ,,Van de 
118 woningen is nog niet eens de 
helft gerealiseerd. Er heeft wel een 
evaluatie plaatsgevonden en de 
uitkomst daarvan is ronduit somber 
te noemen. De betrokken wethou-
ders hebben echter toegezegd dat 
een andere aanpak noodzakelijk is, 
die terug moet komen in de nieuwe 
afspraken.” Gerda vult haar aan: 
,,Natuurlijk zijn wij ook teleurgesteld, 
maar hebben toch onze handteke-
ning gezet omdat er binnen de BUCH 
behoorlijk gebouwd gaat worden. 
Dan heb ik het over Bergen en 
Heiloo, want Castricum en Uitgeest 
blijven ver achter. Ik wil nog wel even 
benadrukken dat wij de afgelopen 
periode als een leerproces hebben 
ervaren. De nieuwe afspraken zien 
wij als een uitdaging voor alle 
partijen.”

Cijfers
Wat de aantallen betreft gelden 
volgens Thea voor Castricum de 
volgende cijfers: ,,In de komende 
twee jaar wordt er binnen onze 
gemeentegrenzen geen enkele 
sociale huurwoning gebouwd. In 
2023 staan voor de Startingerweg in 
Akersloot 18 driekamerapparte-
menten gepland. Een jaar later wordt 
de oplevering verwacht van 48 
woningen op Dijk en Duin en 12 
appartementen op de locatie bij de 
Jachthavens van Laamens. Al deze 
woningen zijn geschikt voor zowel 
starters als senioren. Het terrein van 
Kaptein Kaas stond ook op de rol 
voor 26 appartementen, maar de 
bouw daarvan wordt niet voor 2025 
verwacht.”

Dure koopwoningen
Op de vraag waarom bouwen in de 
sociale sfeer zo moeizaam gaat, 
antwoordt Gerda: ,,In de eerste plaats 
hebben de stikstofproblematiek en 
ook corona vertragingen opgeleverd. 
Er wordt tegenwoordig ook veel 
geprocedeerd door omwonenden 
die soms tot de Kroon gaan. Verder 
vallen projecten voor onze doel-
groep vaak af, omdat deze �nancieel 
niet haalbaar zijn, zoals het plan voor 
de plek van het oude postkantoor en 
dat naast het gemeentehuis. Met het 
realiseren van dure koopwoningen 
hebben de ontwikkelaars echter 
geen enkele moeite.”

Doorstroming
Over het algemeen kunnen beide 
dames leven met de percentages en 
bedragen die in de afspraken zijn 
opgenomen voor het woningbezit. Er 
wordt wel een kanttekening bij gezet: 
,,De aftoppingsgrens van 663 euro 
vinden wij aan de hoge kant. Wat er 
vooral moet veranderen is dat er een 
goede doorstroming op gang komt. 
Dat lukte tot nu toe niet, omdat 
mensen die kleiner willen wonen 
tegen een hogere huur aanhikken. In 
de praktijk blijkt echter dat het 
verschil tussen de totale woonlasten 
lang zo groot niet is, doordat de ener-
giekosten van een appartement 
aanzienlijk lager zijn dan die van een 
eengezinswoning”, aldus Thea.

Duurzaamheid
Tijdens het gesprek wordt er nog 
even stil gestaan bij aspecten als 
verbetering van leefbaarheid en 
duurzaamheid die ook in de 
afspraken zijn opgenomen. Daarover 
zegt Gerda: ,,Het is mooi dat 
Kennemer Wonen doorgaat met het 

plaatsen van zonnepanelen zonder 
huurverhoging. Volgend jaar zijn 
duizend extra woningen binnen de 
BUCH aan de beurt. Daarnaast 
worden nieuwbouwwoningen 
gasloos gebouwd en bij mutaties of 
renovaties worden de keukens voor-
zien van aansluitingen voor een 
gasloze toekomst. Wat leefbaarheid 
betreft denken wij aan de ondersteu-
ning van initiatieven in woonwijken, 
zoals het inrichten van speelveldjes 
of plaatsing van bankjes.”

Huurverlaging
Tot slot vraagt Thea aandacht voor 
de eenmalige huurverlaging die dit 
jaar kan worden toegekend aan 
mensen die hiervoor in aanmerking 
komen: ,,In 2021 hebben huurders 
van corporaties met in verhouding 
een hoge huur en een laag inkomen 
recht op een eenmalige huurverla-
ging. Huurders die hiervoor in 
aanmerking komen, ontvangen in 
maart bericht van Kennemer Wonen. 

Ook kan de coronacrisis bijvoorbeeld 
zorgen voor problemen met de huur-
betaling. Kennemer Wonen houdt dit 
wel in de gaten, maar voor veel huur-
ders is het een drempel om dit onder 
de aandacht te brengen. Zij moeten 
echter niet schromen om contact op 
te nemen, want onze corporatie 
probeert altijd in goed overleg een 
regeling te tre�en.”

Reactie directeur Kennemer Wonen
Krista Walter is sinds kort directeur 
van Kennemer Wonen en was bereid 
als volgt op de prestatieafspraken te 
reageren: ,,Bij het opstellen van de 
prestatieafspraken voor de periode 
2017-2020 hadden we concrete 
plannen om 395 nieuwe woningen te 
bouwen in de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. 
Daarvan hebben we er uiteindelijk 
215 opgeleverd. Dat is best wel 
teleurstellend. Wat we daarvan 
hebben geleerd is dat we een �inke 
voorraad aan concrete plannen voor 

nieuwbouw nodig hebben om onze 
ambitie te halen. Projecten lopen nu 
eenmaal vaker vertraging op dan dat 
ze versnellen. Inmiddels beschikken 
we gelukkig over een grotere plan-
voorraad. Maar bovenal ben ik ervan 
overtuigd dat we de nieuwbouw in 
Noord-Kennemerland alleen samen 
van de grond krijgen, dus samen met 
onze Huurderskoepel, samen met 
zorg- en welzijnsorganisaties en 
samen met de gemeenten in ons 
werkgebied die hiervoor hun grond-
posities kunnen gebruiken. En als ze 
geen grondpositie hebben, kunnen ze 
zogenaamde anterieure overeenkom-
sten sluiten met commerciële ontwik-
kelaars en hen verplichten om sociale 
huurwoningen te bouwen. En dan 
uiteraard duurzame en betaalbare 
woningen van een goede kwaliteit. 
Bovendien moeten deze woningen 
sociaal blijven en dus niet na enkele 
jaren worden verkocht of verhuurd in 
de vrije sector. Daar draagt Kennemer 
Wonen graag aan bij.”

Limmen - Onlangs hebben de gemeenten, Kennemer Wonen en collega-
corporaties samen met de huurdersorganisaties in de vier BUCH-
gemeenten de prestatieafspraken ondertekend met betrekking tot 
(nieuwbouw)woningen, betaalbare woningen en duurzaamheid. Ook de 
samenwerking op het gebied van wonen en zorg, welzijn en leefbaarheid 
maakt hier deel van uit. Ondanks de teleurstelling over de vorige 
afspraken blijven Gerda Kuyper en Thea Rosier optimistisch.

‘Nieuwe prestatieafspraken een uitdaging’

Thea Rosier (links) en Gerda Kuyper. Archie�oto’s: Hans Boot

Op deze locatie achter het station van Castricum wordt vóór 2025 geen woningbouw verwacht. 
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Castricum - Oudjaar en oliebollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je moest deze keer wel wat geduld 
hebben om oliebollen te scoren. Bij de oliebollenkraam tegenover winkelcentrum Geesterduin stond halverwege de 
ochtend al een rij van zestig personen; alles netjes op anderhalve meter van elkaar. Hoe dichter je de kraam naderde 
hoe meer trek je kreeg, want de oliebollenlucht kwam je tegemoet. Eenmaal aan de beurt werd het wachten beloond 
en wist je waarvoor in de �le had gestaan. Tekst en foto: Henk de Reus

Filevorming bij oliebollenkraam

Castricum - Doorgaans nodigt de eerste dag van het nieuwe jaar uit om een frisse neus te halen. Het strand is hiervoor 
een geliefde plek. Alleen vragen de coronamaatregelen ons om zo veel mogelijk thuis te blijven en drukke plekken te 
mijden. Niet iedereen bleek zich hieraan te houden en ’s middags toch het strand op te zoeken. Echt druk werd het 
echter niet. Het zonnetje zorgde soms voor fraaie beelden. Tekst en foto: Henk de Reus

Frisse neus halen op Nieuwjaarsdag

LEZERSPOST

De gemeente hanteert variabele kosten voor het weggooien in de onder-
grondse container: 60 liter kost €1,10 en 30 liter kost de helft. Maar bij de 
container zie ik nergens hoe ik kan aangeven of ik 30, dan wel 60 liter 
weggooi. En in de informatie die de gemeente geeft, kan ik ook nergens 
vinden hoe dit onderscheid wordt gemaakt. Uiteindelijk heb ik dus 
gebeld om het te weten te komen. Wat blijkt, binnenkort komen er twee 
kleppen in de ondergrondse container. Een voor 60 liter en een voor 30 
liter. En totdat dit is geregeld wordt het hoge tarief gerekend! Ik begrijp 
dat sommige zaken tijd kosten, maar dan zou ik het netter vinden om tot 
die tijd het lagere tarief aan te houden. Temeer omdat we ook nog steeds 
wachten op de containers waar we ons GFT afval in weg kunnen gooien. 
De gemeente blijft in gebreke en de burger betaalt. Als ik het goed 
begrijp, krijgen we pas in 2022 de factuur. Als daar iets mee mis gaat, 
merken we het dus veel te laat. En hoe kun je dan aantonen dat het niet 
klopt? De gemeente had iedereen (ook zichzelf ) een hoop gedoe 
bespaard als het ophalen van het restafval in het basistarief zou zitten. 
Mijn voorstel is om een reëel aantal keren ‘container legen’ of ‘zakken 
weggooien’ in het basistarief op te nemen. En alleen een rekening te 
sturen aan degenen die daar niet genoeg aan hebben. Zo stimuleer je 
ook om het restafval te beperken. Maar het is eveneens een remedie 
tegen de neiging van sommige mensen om op een verkeerde manier van 
het restafval af te komen.

Gerda Pauwelussen

Ondergrondse container

De vuurkorf hoefde van de brandweer niet gedoofd te worden. 
Foto: Hans Peter Olivier

In Castricum bleef het relatie rustig 
tijdens de jaarwisseling. De Veilig-
heidsregio Noord-Holland-Noord 
registreerde vijf meldingen. Ter 
vergelijking, in Heiloo waren dat er 
acht en in Alkmaar zelfs achten-
dertig. Alkmaar spande daarmee in 
onze regio de kroon. Toch wisten 
gemeente en politie samen een esca-
latie te voorkomen. Hulpverleners 
van brandweer en ambulance 
maakten deze jaarwisseling geen 
melding van agressie die direct tegen 
hen was gericht. Emile Roemer, naast 
waarnemend burgemeester van 
Alkmaar ook voorzitter van de veilig-
heidsregio, spreekt zijn dank uit aan 
alle hulpverleners, gemeenten en 
andere betrokkenen die hebben 
bijgedragen aan het veilig verloop 

van de jaarwisseling. Hij is vooral 
trots dat - op een kleine groep na - 
mensen zich in deze moeilijke 
periode aan de afspraken hebben 
gehouden, om in deze fase van de 
pandemie de zorg niet nog verder te 
belasten. Voor de brandweer in 
Castricum betrof de laatste klus van 
2020 een melding van een buiten-
brand vlakbij de garages aan de 
Dokter Van Nieveltweg. Op die 
locatie zouden meerdere kerst-
bomen in de brand staan. Bij 
aankomst van de brandweerlieden 
werd duidelijk dat het slechts ging 
om een vuurkorf en die leverde geen 
gevaar op. 
Na afspraken met de feestvierders 
werd besloten om het vuur niet te 
doven.

Veel minder branden 
tijdens jaarwisseling
Regio - In het noordelijk deel van de provincie werd ondanks het vuur-
werkverbod �ink geknald, maar wel waren er veel minder branden dan 
vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie door de veiligheidsregio 
Noord-Holland-Noord. Werd tijdens de vorige keer nog 99 keer melding 
gemaakt van brand, dit keer bleef de teller op 36 steken.

Castricum - Mochten ze in Florence 
nog eens nieuwe ‘Paradijsdeuren’ 
nodig hebben voor hun Baptisterium 
San Giovanni, dan staan er in het 
Clusius College Castricum twee waar-

dige opvolgers klaar! Hier zijn geen 
Bijbelse taferelen uitgebeeld maar 
verschillende gedichten zijn in reliëf 
uitgewerkt door meerdere tweede-
jaars leerlingen. Lorenzo Ghiberti 

(1378-1455), maker van de oorspron-
kelijke Paradijsdeuren, mag trots zijn 
op de moderne versie van zijn 11 
centimeter dikke en 8 ton wegende 
deuren, gemaakt van brons en goud.

Leerlingen Clusius College maken 
eigen versie Paradijsdeuren

Deze ‘Clusiusdeuren’ getuigen van een grote dosis creativiteit bij de leerlingen. Foto: Clusius College



Nieuwjaarsduik 
voor diehards 
Meer dan 400 mensen doken op 1 januari 
vanaf het strand van Castricum in de 
Noordzee, met een watertemperatuur van 
4 graden celsius. De wind zorgde voor een 
gevoelstemperatuur die dichtbij het vries-
punt lag. Foto: Henk de Reus

Waarderingsspeld 
uitgereikt
Tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsre-
ceptie in het gemeentehuis reikte burge-
meester Mans de traditionele waarderings-
speld uit aan voorzitter Janine Cornel van 
de stichting Tuin van Kapitein Rommel. 
Foto: Henk de Reus

Nieuw dit jaar: 
Klimaatduik
Twee uur voor de traditionele Nieuwjaars-
duik vond de Klimaatduik plaats. Hiermee 
werd aandacht gevraagd voor het klimaat-
akkoord dat dit jaar in werking treedt en 
werd de regering opgeroepen om dit jaar 
écht in actie te komen voor het klimaat. 
Foto: Henk de Reus

Tijdelijk 
monument
Burgemeester Mans onthult op 24 januari 
een tijdelijk lichtmonument bij het Joods 
Monument (Dorpskerk). Op 27 januari was 
het 75 jaar geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. 
Foto: Henk de Reus

Afscheid van 
dorpsdokter
Na 35 jaar als huisarts werkzaam te zijn 
geweest in Castricum ging Jeroen Tromp 
op 1 januari van dit jaar met pensioen. Voor 
de echte dorpsdokter was het even 
wennen om zijn kamer in de praktijk aan 
de Cieweg te verlaten. Foto: Hans Boot

Apicius behoudt 
Michelinster
Het kwaliteitsrestaurant Apicius uit Bakkum 
is opnieuw gewaardeerd met een Michelin-
ster. De eigenaren en broers Thorvald en 
Gaylord de Winter hebben nog steeds veel 
plezier in hun werk en proberen zich nog 
elke dag te verbeteren. Foto: Hans Boot

oc ie  e
woningen bekend
De gemeenteraad heeft de locaties prijsge-
geven voor de bouw van 80 prefab � exwo-
ningen voor statushouders, jongeren, 
gescheiden ouders en andere spoedzoe-
kers: een terrein bij de Castricummer Werf 
en in Akersloot plekken aan de Hoog-
egeest/Hoornselaan en aan de Roemersdijk.

Onbekende 
bunker ontdekt
Amateur-historicus John Heidemans 
ontdekt een nog onbekende bunker uit de 
Tweede Wereldoorlog in de Castricumse 
duinen. Het betreden en verlaten van de 
bunker blijkt nog een survivalklusje te zijn. 
Foto: Henk de Reus

Storm Ciara 
gaat los
Met windkracht 10 tot 11 en windstoten 
van meer dan 120 kilometer per uur raasde 
de zuidwester storm ‘Ciara’ zondag 9 
februari over de kust. Het aantal meldingen 
bij de brandweer viel mee. Foto: Henk de 
Reus

Zonnebloem viert 
i  u ileum

De Zonnebloemafdeling in Limmen 
bestaat 40 jaar. Op een receptie werden 
drie vrijwilligsters gehuldigd: Tiny Veldt, 
Bep Beentjes en Mary Stet. Zij zijn respec-
tievelijk 40, 25 en 10 jaar vrijwilligster. Foto: 
aangeleverd

Sportkampioenen 
gehuldigd
In een bomvol Johanna’s Hof vond de 
verkiezing plaats van de sportkampioenen. 
Het meisjesteam VV Limmen onder 19 jaar 
won de titel Sportteam 2019 en vierde dat 
uitbundig naast sportwethouder Ron de 
Haan. Foto: Henk de Reus

College koopt 
Maranathakerk
De kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Castricum heeft de Maranatha-
kerk in principe verkocht aan de gemeente. 
Het is de bedoeling dat in het gebouw het  
Supreme College wordt gevestigd.
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Corona gaat 
leven bepalen
Corona meldt zich. Wat begint met een 
krantenbericht over het tekort aan desin-
fecterende middelen en wc-papier 
ontaardt in een crisis die zijn weerga niet 
kent. In maart worden de krantenpagina’s 
vooral gevuld met afzeggingen.

Nieuw biljart-
centrum geopend
Het nieuwe onderkomen van de ‘Stichting 
Buurt en Biljart Centrum’ aan de Van Speyk-
kade 61 wordt geopend door burge-
meester Toon Mans. Het biedt onderdak 
aan meerdere verenigingen. Foto: Aart Tóth

Seniorenkoor 
bestaat 50 jaar
Seniorenkoor Castricum viert maandag 9 
maart haar 50-jarig bestaan. Titia Mijnen en 
Coby Lips worden geprezen voor hun 
bezielende leiding. Burgemeester Toon 
Mans houdt een felicitatietoespraak voor 
de koorleden. Foto: Henk de Reus

PWN-kantoor 
verkocht
De villa op de hoek van de Van Oldenbarne-
veldweg en Zeeweg, die jaren in gebruik 
was als kantoor van het PWN, is onder voor-
behoud verkocht. Er liggen plannen om in 
het monumentale pand een zorghotel te 
realiseren.

Doek valt voor 
Wierenga
Restaurant Wierenga sluit de� nitief haar 
deuren. Het coronavirus is de nekslag 
nadat het bedrijf op het Castricumse 
Bakkerspleintje eerder voor de rechter was 
gesleept door een klagende boven-
buurman. Foto: Aart Tóth

Nieuwbouw-
plannen vriezer in
Er was al langer gesteggel over de nieuwe 
plannen voor de Dorpsstraat, maar nu lijkt 
de bom gebarsten. De betrokken partijen 
gooien de handdoek in de ring omdat de 
gemeente naar hun idee niet constructief 
meedenkt. Tekening: aangeleverd

Sloop NS-station 
begonnen
Precies volgens planning is de sloop van 
het NS-station gestart. De bloemenkiosk 
was al leeg, de ingang en trap niet meer in 
gebruik. De tijdelijke ingang is voorlopig 
via de hellingbaan Kramersweg en de duin-
zijde Westerplein. Foto: Aart Tóth

Alternatieve 
lintjesregen
Geen traditionele lintjesregen dit jaar. 
Burgemeester Mans pakte daarom de tele-
foon om de zeven gedecoreerden in het 
zonnetje te zetten. De onderscheidingen 
zullen op een later moment worden uitge-
reikt. Foto: Henk de Reus

Plan voor pop-up 
kunstbunker
Dit najaar willen Huis van Hilde en de 
‘Stuurgroep Kunstbunker’ een pop-up 
kunstbunker in het centrum van Castricum 
realiseren voor de duur van een maand. 
Helaas gooit corona roet in het eten. Artist 
Impression: Huis van Hilde/Davy Akkerman

Protesten tegen 
 e o i e

De aangekondigde bouw van � exwo-
ningen op een terrein bij de Castricummer 
Werf houden de gemoederen danig bezig. 
Ook de daar gevestigde ondernemers laten 
van zich horen. Foto: Aart Tóth

Toch een aubade 
voor de koning
Ook dit jaar bracht Emergo vanaf de toren 
van de Dorpskerk een aubade aan de 
Koning. Anders dan andere jaren was er 
door de coronacrisis minder publiek op de 
been. Zo’n 30 personen zongen het 
Wilhelmus mee. Foto: Henk de Reus

Museum kondigt 
sluiting aan
Het Strandvondstenmuseum kondigt aan 
op 1 oktober te sluiten. Op die datum 
worden namelijk de bedrijfsactiviteiten van 
Zorgkwekerij Twisk Zanderij VOF beëin-
digd. Bij dit bedrijf is het Strandvondsten-
museum ondergebracht.  Foto: Hans Boot
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Sobere sfeer bij 
dodenherdenking
Burgemeester Toon Mans, twee schoolkin-
deren, twee veteranen en een minimale 
bezetting van Emergo waren tijdens de 
dodenherdenking aanwezig bij het Monu-
ment voor de Gevallenen. Uiteraard op de 
voorgeschreven afstand van elkaar. Foto: 
Henk de Reus

Spookprotest bij 
gemeentehuis
De burgerbeweging Extinction Rebellion 
hield een spookprotest voor het gemeen-
tehuis. Ruim honderd paar schoenen in 
plaats van mensen vroegen aandacht voor 
de klimaatnoodtoestand en het verlies van 
biodiversiteit. Foto: aangeleverd

Bevrijdingsdag met 
een grauwsluier
Ook alle festiviteiten rond Bevrijdingsdag 
zijn afgelast. Burgemeester Mans in zijn 
vooraf opgenomen toespraak: ,,Er hangt 
een soort grauwsluier over bevrijdingsdag. 
Dit jaar koesteren we onze vrijheid in eigen 
huis.’’ Foto: Henk de Reus

De Nieuwe Loet 
opgeleverd
Het oorspronkelijke paviljoen ‘Mannen II’ 
op landgoed Duin en Bosch werd in 1963 
omgedoopt tot ‘De Loet’. In anderhalf jaar 
tijd werd het drastisch verbouwd en 
bestaat nu uit twaalf herenhuizen en vijf 
appartementen, die in mei werden opgele-
verd. Foto: Hans Boot

Strand op slot op 
Hemelvaartsdag
Er werd al voor gevreesd: grote drukte op 
en richting het strand tijdens Hemel-
vaartsdag. De dag voor Hemelvaart werd 
met klem geadviseerd thuis te blijven, 
maar voor velen bleek de verleiding toch 
te groot na twee maanden quarantaine. De 
gemeente greep in. Foto: Henk de Reus

Contactberoepen 
weer aan de slag
Zeven weken hebben ze noodgedwongen 
op hun handen moeten zitten, maar vanaf 
11 mei mochten kappers, pedicures, 
nagelstudio’s en schoonheidsspecialisten 
hun zaak weer openen. Foto: Henk de 
Reus

Horeca feestelijk 
heropend
Cafés, restaurants en strandpaviljoens 
mochten Tweede Pinksterdag weer open, 
zij het onder strikte voorwaarden. Voor de 
horeca op het Dorpsplein en de strandpa-
viljoens gaf wethouder Ron de Haan groen 
licht om de terrassen verder uit te bouwen. 
Foto: Aart Tóth

Veteranendag met 
bijzonder tintje
De traditionele Veteranendag kon niet 
gevierd worden. De erkenning voor de vete-
ranen vond deze keer plaats door het 
onthullen van een Veteranenplantsoen 
tegenover de r.k. kerk, waarbij gedeputeerde 
Jeroen Olthof namens de Commissaris van 
de Koning aanwezig was. Foto: Henk de Reus

Afsluiting van een 
raar examenjaar
Het was een raar examenjaar voor alle leer-
lingen die hoopten de middelbare school 
af te sluiten. Maar half juni was toch het 
o�  ciële moment en stroomden op onze 
redactie de namen van de geslaagden 
binnen. Foto: aangeleverd

Vreedzaam protest 
tegen racisme
Zo’n twintig Castricummers protesteerden 
tegen racisme. Met leuzen als ‘Black Lives 
Matter’ en ‘Zeg Nee Tegen Racisme’ lieten 
ze van zich horen. De bijeenkomst was 
bewust stil gehouden om te voorkomen 
dat er te veel mensen op af zouden komen. 
Foto: Mardou van Kuilenburg

Zoeken naar 
kasteel in Bakkum
Aan het eind van de Madeweg in Bakkum 
wordt onderzoek gedaan naar sporen van 
het kasteel van Floris van Bakkum, dat hier in 
de late middeleeuwen moet hebben 
gestaan. Op de aangeleverde foto wethouder 
Ron de Haan, onderzoeker Joep Orbons en 
amateur-archeoloog Hans van Weenen.

Campingeigenaar 
dankt de zorg
Wilma Veldt, eigenaar van camping 
Ormsby Field, wil iets doen voor de zorg en 
startte een initiatief om een gratis verblijf 
te verloten onder zorgmedewerkers. Haar 
initiatief werd landelijk opgepakt. Foto: 
Henk de Reus
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Start verbouwing 
Maranathakerk
De werkzaamheden om de Maranathakerk, 
na de omstreden aankoop door de ge- 
meente, geschikt te maken voor het huis-
vesten van een Supreme College zijn 
gestart. Bouwbedrijf Akerbouw uit Aker-
sloot heeft daarvoor de opdracht 
gekregen. Foto: Hans Boot

Buik vol van 
plastic soep
Het strand van Castricum beschikt weer 
over een kunstwerk: de ‘Catch Fish’, 
bedacht door Suzanne Buis uit Limmen. De 
vis wordt door kinderen gevuld met plastic 
� essen om de strandbezoekers zich 
bewust te laten worden van de invloed van 
plastic op het zeeleven. Foto: Hans Boot

Petitie voor duur-
zame toekomst
Scholier Mirjam van der Steur overhan-
digde een petitie aan burgemeester Toon 
Mans. De petitie vraagt het gemeentebe-
stuur om de klimaatcrisis uit te roepen en 
in te zetten voor een duurzaam herstel van 
COVID-19. Foto: aangeleverd

Bruidssuite in 
watertoren
Als alles volgens plan verloopt kunnen 
bruidsparen in het voorjaar van 2021 hun 
intrek nemen in een zeer aparte suite 
bovenin de vroegere watertoren op land-
goed Duin en Bosch. De verbouwing is 
gestart. Foto: Artist’s impression van de 
suite van Min2 Bouw-Kunst BV

Veel animo voor 
appartementen
Dat de woningnood in Castricum groot is, 
bleek uit de verkoop van de appartementen 
in het eerste gebouw van het project 
Romeo & Julia op de plek van het voorma-
lige postkantoor aan de C.F. Smeetslaan. 
Daar schreven 1500 gegadigden zich voor 
in. Artist’s Impression: aangeleverd

Vakantiepret 
voor kinderen
Veel mensen blijven thuis deze zomer en 
daarom was er veel animo voor de 
vakantie-activiteiten die Team Sportservice 
Kennemerland in de eerste week van de 
zomervakantie organiseerde. Foto: 
aangeleverd

Coronakermis
tóch gezellig
In veel gemeenten werd de kermis afge-
blazen, maar in Castricum ging het wél 
door. Er werden wel duidelijke afspraken 
met de exploitanten en horecaonderne-
mers gemaakt. De meeste bezoekers 
vonden de kermis rustiger dan anders, 
maar toch wel gezellig. Foto: Henk de Reus

Math Rosendaal 
onderscheiden
Math Rosendaal is koninklijk onder-
scheiden. Hij zet zich al jaren als vrijwilliger 
in voor de Castricumse samenleving, onder 
meer binnen de Tuin van Kapitein Rommel. 
Foto: aangeleverd

Blijvende 
herinnering
Bewoners en medewerkers van woonzorg-
centrum De Santmark herdachten de bewo-
ners die in de periode 28 maart tot 11 mei 
zijn overleden. De herdenking vond plaats 
in de tuin, waar een in het gras uit- 
gegraven hart gevuld werd met planten, als 
blijvende herinnering. Foto: Henk de Reus

Castricum 
scoort goed
De resultaten van het jaarlijkse onderzoek 
van Elsevier Weekblad en Bureau Louter 
naar de beste gemeenten in 2020 zijn 
gepubliceerd. Op de Top-50 lijst staat 
Castricum op de zeventiende plaats. Foto: 
Hans Boot

Fiets- en wandel-
boekje uitgereikt
Er is een � ets- en wandelboekje 
verschenen over 75 jaar bevrijding. De 
routes in het boekje voeren langs locaties 
in de gemeentes Castricum en Uitgeest die 
een rol hebben gespeeld tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Foto: Henk de Reus

Explosie in huis 
Ralph Castricum
In de woning van gemeenteraadslid Ralph 
Castricum vond in de nacht van 19 op 20 
augustus een explosie plaats, waarschijnlijk 
veroorzaakt door vuurwerk. De politicus 
zelf bleef ongedeerd en is na het incident 
ondergedoken. Foto: Bert Westendorp
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Afscheid van 
Gré Borst
Gré Borst gaat met pensioen. Ze werkte  
maar liefst een halve eeuw in de boekhan-
dels van de Burgemeester Mooijstraat. 
Voor haar vele verdiensten ontving ze uit 
handen van burgemeester Mans een 
gouden draagspeld. Foto: Hans Boot

Castricumse maakt 
zwemmethode
Leone Hamaker ontwikkelde een zwem-
methode voor kinderen waarmee ouders 
hun kind zelf kunnen leren zwemmen. De 
methode stelt ouders in staat om hun kind 
te leren zwemmen. Tweehonderd zwemor-
ganisaties in Nederland passen de me- 
thode inmiddels toe. Foto: Henk de Reus

Peutercafé 
feestelijk geopend
Het Peutercafé Welzijn Castricum wordt 
geopend in het Buurt- en Biljartcentrum 
Castricum aan de Van Speykkade 61. Het 
Peutercafé is een ontmoetingsplaats voor 
ouders met kinderen van nul tot vier jaar 
die in Castricum, Limmen of Akersloot 
wonen. Foto: Henk de Reus

Corneliuskerk 
weer open
Na ruim twee jaar herstelwerkzaamheden 
aan de Corneliuskerk kunnen de inwoners 
van Limmen weer opgelucht ademhalen. 
Hun zo geliefde godshuis brandde op 3 
mei 2018 voor een groot deel af, maar kan 
zijn deuren nu weer openen. Foto: Hans 
Boot

Burendag ondanks 
corona gevierd
De bewoners aan de Eikenhorst in Bakkum 
vierden, ondanks corona, Burendag. Een 
mooi moment om elkaar beter te leren 
kennen in een tamelijk nieuwe wijk. Met 
oud-Hollandse spelen, een springkussen 
en schildertafels kwam iedereen aan zijn 
trekken. Foto: Henk de Reus

Omgekomen 
piloten geëerd
Op de Schoollaan in Limmen wordt een 
plaquette onthuld ter nagedachtenis aan 
de Canadese piloot Warren Robert Zeller 
(25) en de Britse navigator Herbert Regi-
nald Tribeck (28) die hier op 8 september 
1944 omkwamen. Foto: Henk de Reus

Asscher bij debat 
basisscholen
PvdA-kopstuk Lodewijk Asscher was te 
gast in het Clusius College bij een debat 
van de regionale openbare scholenkoepel 
Isob over verbeterpunten voor het onder-
wijs op de basisscholen. Foto: Hans Boot

Prestigieuze prijs 
oo  fi lm o uce

De Castricumse � lmproducer Koji Nelissen 
won op 2 oktober samen met zijn zaken-
partner Derk-Jan Warrink een Gouden Kalf. 
Met de � lm ‘Buladó’ wonnen zij deze presti-
cieuze prijs in de categorie ‘beste produ-
cent’. Foto: Henk de Reus

Nieuwe 
vuilcontainers
Alle 13.000 laagbouwwoningen in 
Castricum krijgen nieuwe afvalbakken, 
39.000 stuks worden uitgedeeld. Ook komt 
er een nieuwe ophaalfrequentie. Voor de 
data van lediging is de app van de afval-
wijzer erg handig. Foto: Hans Boot

Werkzaamheden 
duinrel gestart
In het kader van diverse projecten van 
PWN rond de Papenberg, is vorige week 
maandag begonnen met de aanleg van 
een duinrel tussen het pad Onderlangs en 
de sportvelden van Vitesse ’22. Bomen 
worden gekapt om de huidige greppel te 
verbreden. Foto: Hans Boot

Start facelift 
Bakkerspleintje
de werkzaamheden voor de herinrichting 
van het Bakkerspleintje zijn gestart. Een 
nieuwe indeling, met meer plantenbakken 
en groen, moet er voor zorgen dat de sfeer, 
de toegankelijkheid en de vormgeving 
verhoogd wordt. Foto: Henk de Reus

Nieuw jaarboek 
Oud-Castricum
De coronacrisis heeft Oud-Castricum er 
niet van weerhouden om het 43e Jaarboek 
samen te stellen en uit te brengen. In het 
boek onder andere deze foto: de Beatrix-
klok keerde in 1978 terug op de oude plek. 
Foto: Oud-Castricum
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Nieuwe skate-
baan in gebruik
De jeugd van Castricum en omstreken kan 
weer volop gebruik maken van het 
vernieuwde skatepark aan de Bloemen. De 
vernieuwing is tot stand gekomen door 
een goede samenwerking tussen de 
gemeente, het jongerenwerk en vooral de 
jongeren zelf. Foto: Hans Boot

Podcast over 
Castricum
Stijn Gabeler lanceert een podcast over 
Castricum. Hij interviewt Castricummers 
met interessante verhalen over het 
verleden, heden en de toekomst. Podcas-
tricum is te beluisteren via https://anchor.
fm/podcastricum. Foto: Mardou van 
Kuilenburg

Crowdfundings-
actie voor ‘Willem’
Steeds meer Castricummers bekommeren 
zich om de dakloze Willem, die zich lopend 
met een grote kar door de regio verplaatst. 
Ceren (21) is een van hen. Zij zette een 
crowdfundingsactie op poten om een 
bak� ets voor Willem te regelen. Foto: 
aangeleverd

Huis van Hilde 
offi cieel museum
Archeologiecentrum Huis van Hilde is 
opgenomen in het Museumregister Neder-
land. Daarmee is het centrum nu o�  cieel 
een museum. De museumstatus maakt het 
mogelijk dat bezoekers met een museum-
kaart gratis entree krijgen. Foto: 
aangeleverd

Sint bezoekt 
Castricum
Sinterklaas bracht een � itsbezoek aan 
Castricum. De Goedheiligman verbleef in 
zijn tijdelijke huiskamer op de Dorpsstraat 
en deed daar zelfs een middagdutje. Gijs 
(4), Jutte (4) en Yara (5) keken toe. Foto: 
Henk de Reus

Mozaïekbank 
geplaatst
Na de oproep van Judith Lang in deze 
krant om mee te helpen om in deze coro-
natijd een bank te mozaïeken, mag het 
resultaat er zijn. Het fraaie kunstwerk werd 
geplaatst tegenover het station vlakbij de 
Burgemeester Mooijstraat. Foto: Hans Boot

Muziekhandel 
Borstlap stopt
Muziekhandel Borstlap aan de Bakkum-
merstraat is voor vele Castricummers, maar 
ook voor mensen daarbuiten, al 45 jaar een 
begrip. Ronald (72) en Ans (75) hebben nu 
besloten de deuren per 1 januari de� ntief 
te sluiten. Foto: Henk de Reus

Lange rijen voor 
de winkels
Nadat maandag 14 december in de loop 
van de dag bekend werd dat alle niet- 
essentiële winkels in Nederland de deuren 
tot 19 januari moeten sluiten, ontstaat er 
topdrukte in winkelcentrum Geesterduin.  
Foto: Mardou van Kuilenburg

Afscheid van 
Limmen Ludiek
Met de oprichters Kees de Jong, André 
Koopman en Rob Otte wordt in de Castri-
cummer van 9 december teruggeblikt op 
20 jaar Limmen Ludiek, een initiatief 
waarmee wereldrecords werden neergezet.  
Foto: Henk de Reus

Kerstdorp Ria 
Terluin gesloopt
Het kerstdorp in de tuin van de Limmense 
Ria Terluin trekt weer veel bekijks. Ria haalt 
elk jaar letterlijk alles uit de kast om haar 
huis in kerstsfeer te brengen. De ontzet-
ting is groot als vlak voor kerst blijkt dat 
onbekenden de kerststal hebben leegge-
haald. Foto: Henk de Reus

Bakkerspleintje 
opgeleverd
Het Bakkerspleintje is vlak voor de Kerst 
opgeleverd, maar echt gezellig is het niet 
op het gerenoveerde plein. Voor de kerst 
scoren de winkeliers normaalgesproken, 
maar dit jaar is dus bijna alles gesloten. 
Foto: aangeleverd

Zanderij-Noord 
wordt natuur
Een ruime meerderheid van de gemeente-
raad stemde donderdag 17 december in 
met de plannen om te komen tot natuur-
ontwikkeling in de Zanderij-Noord, het 
gebied tussen duinen en de spoorlijn. Op 
de foto een impressie van de beoogde 
natuurontwikkeling. Foto: aangeleverd
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