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Castricum - Het strand liep zaterdag-
middag aardig vol met mensen die 
een frisse neus kwamen halen of 
even uit wilden waaien. Ondanks het 
dringende advies om op nieuw-
jaarsdag niet zelfstandig de zee in te 
gaan, kon een aantal bezoekers de 
verleiding niet weerstaan. Met een 
zeewatertemperatuur van 7,5 graden 
en de uitzonderlijke buitentempera-
tuur van 13 graden was het prima te 
doen. Het enige gevaar was de sterke 
onderstroming. Hiervoor was vooraf 
gewaarschuwd. Eenmaal weer 
aangekleed konden de handen 
worden opgewarmd aan een beker 
Glühwein of Chocomel of aan de 
vuurkorf voor strandpaviljoen 
Deining. Tekst: Henk de Reus

Verleiding Nieuwjaarsduik te groot
Even snel met z’n allen het water in en uit om het nieuwe jaar fris te starten. Foto’s: Henk de Reus

Snel nog een sel�e maken voordat de kleren weer aangaan. 

Na a�oop lekker de handen warmen bij de vuurkorf. 

Castricum - Van de eerste coronavac-
cinaties in januari tot wederom een 
lockdown in december. Het was weer 
een bijzonder turbulent jaar. 

Maar natuurlijk gebeurde er meer in 
2021 dan alleen de coronaperikelen. 
Een aantal opvallende hoogte- en 
dieptepunten in onze gemeente 
hebben we op een rij gezet in het 
jaaroverzicht.

 In deze editie blikken we daarmee 
nog eenmaal terug op het afgelopen 
jaar. 
Intussen kijken we natuurlijk ook 
vooruit en hopen we op vooral veel 
hoogtepunten in 2022. 

Namens het hele team van De Castri-
cummer een voorspoedig nieuwjaar 
gewenst en veel leesplezier met ons 
jaaroverzicht!

Jaaroverzicht 2021 in deze krant

geen zorgen
wij bezorgen
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TOMPOUCE VAN DE WEEK

MONCHOU CRUMBLE

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

1,95

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

HOOGLANDERBURGERS
4 HALEN 3 BETALEN

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
BOERENKOOL 

MET 2 SLAVINKEN
SAMEN€ 6,99

SOEP VAN DE WEEK:
GROENTESOEP 

PER POT  € 3,99
VLEESWARENTRIO 

PASTRAMI 
WIJNCERVELAAT

CORNEDBEEF 
SAMEN € 5,99
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DONDERDAG 6 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10 
tot 12 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

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

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

ZATERDAG 8 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
10.00 uur, father Mathew met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen

ZONDAG 9 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen met 
kinderdienst. Uitsluitend te 
volgen via een livestream; link 
op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Rector Jeroen de Wit 
met Heren Koor

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Jan van den Dorpel. 
Via https://www.egcastricum.nl/
go/livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
Woord- en Communieviering 
met liturgisch koor. Voorgan-
gers: Pastor M. Nagtegaal 

DINSDAG 11 JANUARI
St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

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 verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagenis er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse en Leem-
huis/vd Maarel. Info via 
websites, deurposters en tele-
foonbandjes. Praktijken 
Coppoolse en Bakker gesloten 
van 3 t/m 7 januari.

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 09.00-15.00 uur

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Tien jaar uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Limmen - In 2012 startte Yvonne van 
Ophuizen haar eigen uitvaartonder-
neming. In de periode daarvoor 
werkte ze langere tijd bij grote 
uitvaartorganisaties. De stap naar 
een eigen onderneming werd inge-
geven door het feit dat ze meer tijd 
wilde kunnen besteden aan de 
dingen die nabestaanden graag 
willen of nodig hebben. Geen ‘stan-
daard uitvaart’ maar meer invulling 
met een persoonlijke tint. In de afge-
lopen tien jaar heeft ze veel nabe-
staanden op deze manier kunnen 
begeleiden, nadat hun dierbare was 
overleden.

Yvonne blikt terug: ,,Er zijn in die tien 
jaar veel zaken veranderd. Er is veel 
meer mogelijk tijdens de uitvaart, 
ieder kan zijn eigen wens erin verwe-
zenlijken. Ook al zijn de wensen soms 
heel divers, ze zijn prima in de 
uitvaart te integreren. Gelukkig zijn 
in die tijd ook veel meer locaties erbij 
gekomen, zodat de uitvaart dichter 
bij huis kan plaatsvinden en meer in 
eigen stijl. Uiteraard ligt de keuze 
voor de locatie bij de nabestaande, 
ook als die wat verder van huis ligt. 
Denk bijvoorbeeld aan de natuurbe-
graafplaats in Alkmaar, waar veel 
gebruik van wordt gemaakt.’’

Er zijn vele keuzes die een nabe-
staande moeten maken. Thuis 
opbaren, uitvaartcentrum, welke kist, 
de kaart uitzoeken, de tekst voor op 
de kaart, begraven of cremeren, de 
locatie, bijvoorbeeld een aula, restau-
rant of in de kerk. Yvonne: ,,Samen 
kunnen we de uitvaart naar uw wens 
uitvoeren, uiteraard met heel veel 
liefde en passie. Ik heb dan ook een 
mooi team om mijn heen staan, dat 
dit allemaal mogelijk maakt. In de 
eerste plaats voor verzorging en 
vervoer, maar ik werk ook al langere 
tijd samen met mijn collega-uitvaart-
geleider Patty-Lou van Getijden 
Uitvaartzorg. Samen bestrijken we 
het verzorgingsgebied van regio 
Alkmaar tot Velsen.’’

Yvonne krijgt vaak de vraag of het 
werken in de uitvaartzorg niet erg 
moeilijk is, omdat je altijd met 
verdriet te maken hebt. Ze licht toe: 
,,Ja, dat klopt. Maar het mooie aan dit 
vak is, dat je de nabestaanden zoveel 
mogelijk kunt bijstaan om samen 
een mooie uitvaart voor hun dier-
bare te regelen. Ik ben een mensen-
mens, wil er voor de nabestaande 
zijn, dat is mijn passie waar ik heel 
veel voldoening uit haal. Ik hoop dat 
ik, samen met mijn team, nog vele 
nabestaanden mag begeleiden om 
samen met hen, hun dierbare een 
mooie uitvaart te geven.’’

Yvonne en Patty-Lou verzorgen uitvaarten binnen het gebied tussen Alkmaar en 
Velsen. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Ik kan me de verzuchting van de 
‘betrokken wereldburger’ uit De 
Castricummer van 29 december 
voorstellen, maar waarom 
moeten er per se opbeurende of 
wat dan ook voor mededelingen 
tentoongesteld worden? Is het 
niet veel eenvoudiger om 
iedereen zelf zijn/haar mening 
over 2021 of
over wat dan ook te laten 
hebben? Maar ALS er dan een 
spreuk ergens moet worden 
geuit, waarom dan niet gewoon 
in het Nederlands? Zoveel 
Engelstaligen wonen er volgens 
mij niet in Castricum!

Frank van Gerwen, Bakkum

Embrace 2021?

Door van het tussenliggende deel 
een meer open natuurgebied te 
maken, verbindt PWN twee gebieden 
met elkaar. Zo krijgt de wind meer 
vrij spel. De wind verspreidt zaden en 
sporen over het landschap en zorgt 
onder andere voor toevoer van vers 
kalkrijk zand. Dat is goed voor 
planten en dieren die in de duinen 

voorkomen en gaat het e�ect van 
stikstofneerslag tegen.

Belangrijke waterleiding
Op de plek van de werkzaamheden 
ligt een belangrijke waterleiding 
onder de grond. Bij calamiteiten en 
onderhoud is het van belang om snel 
bij deze waterleiding te kunnen 

komen. Om deze reden worden de 
bomen die op deze leiding staan 
verwijderd. Langs wegen en paden 
worden ook diverse bomen vanuit 
veiligheidsoogpunt gezaagd, gelierd 
of omgeduwd. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van rijplaten en vaste 
aanrijroutes om overige bomen, 
struiken en planten te beschermen. 
Het �etspad en de wandelpaden in 
het gebied blijven toegankelijk. 

De werkzaamheden duren tot medio 
maart 2022.

Heemskerk - In het Noord-Hollands Duinreservaat ter hoogte van Heems-
kerk start PWN deze week met werkzaamheden om twee duingebieden 
beter met elkaar te verbinden en een belangrijke waterleiding weer 
bereikbaar te maken. Meer openheid in het gebied is volgens het bedrijf 
goed voor dieren en planten die speci�ek in het duin voorkomen en zorgt 
ervoor dat de waterleiding bereikbaar is bij calamiteiten en onderhoud.

Werkzaamheden Noord-Hollands Duinreservaat. Foto: Fred van den Bosch PWN

Werkzaamheden in Heemskerkerduin



woensdag 5 januari 2022 

Gemeentenieuws

IkPas in regio Noord Holland Noord: 
ga jij de uitdaging met jezelf aan? 
Op 1 januari is de landelijke campagne 
IkPas gestart. Het doel van de 
campagne is om mensen bewuster te 
laten omgaan met alcohol. Je wordt 
niet gevraagd om nooit meer alcohol te 
drinken, maar om jouw alcoholgebruik 
in de maand januari even op pauze 
te zetten. Tijdens deze ‘Dry January’ 
doorbreek je vastgeroeste patronen en 
is alcohol niet meer vanzelfsprekend. 

Veel deelnemers ervaren daarnaast ook 
lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% 
zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% 
van de deelnemers beter en verliest 32% 
gewicht. Veel deelnemers drinken na 
deelname bewust minder alcohol dan 
daarvoor. Ga jij de uitdaging aan? Laat 
dan de alcohol in januari dan staan.

Voorbereiden op Wkb: nieuwe wet rond bouwen
Als de Wkb (Wet kwaliteitsborging) 
dit jaar op 1 juli ingaat, verandert 
er het nodige aan het toezicht op 
bouwprojecten. De gemeente is erop 
voorbereid en zoekt initiatieven om nu 
alvast volgens de nieuwe procedure te 
gaan werken. Dat biedt bouwers het 
voordeel dat ze leren werken met de 
toekomstige regels.

Kortweg komt de Wkb hierop neer: tot 
nu toe doet de gemeente alle controles 
op de regels uit het Bouwbesluit. Dat 
wordt vanaf 1 juli 2022 uitbesteed aan 
een externe instantie. Het gaat hierbij om 
nieuwbouw, verbouw of uitbouw van een 
of meer grondgebonden woningen. Voor 
bijvoorbeeld appartementencomplexen 
geldt de nieuwe wet niet.

Uitgebreidere controles levert 
certificaat op
De zogeheten Kwaliteitsborger doet de 
controles uitgebreider dan de gemeente. 

Zo is er meer garantie dat alles voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor 
de woning wordt na afloop dan ook een 
kwaliteitscertificaat afgegeven door de 
kwaliteitsborger. 

Meedoen aan proefproject
Wie op het punt staat een vergunning 
aan te vragen voor de bouw of verbouw 
van een of meer woningen, kan dit 
project aanmelden als proefproject Wkb. 
Zo kunnen gemeente én bouwers vast 
oefenen met deze nieuwe manier van 
toezicht houden. Meedoen kost geen extra 
geld. 

Meer weten of aanmelden
Wilt u meer weten of een bouwproject 
aanmelden, mail dan naar 
info@castricum.nl onder vermelding van 
Team Vergunningen, project Wkb.

Volg de vergaderingen gemeente 
Castricum online
Op 13 januari vergadert de raad vanwege 
de coronamaatregelen virtueel. 
U kunt alle vergaderingen via 
castricum.raadsinformatie.nl live volgen en 
achteraf terugkijken. Op dezelfde pagina 
vindt u tevens alle vergaderstukken. 

Wilt u deelnemen aan de 
raadsinformatiebijeenkomst om uw vragen 
te stellen en opmerkingen te maken? 
Op castricum.raadsinformatie.nl vindt u 
alle benodigde informatie. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 

u als inwoner in gesprek tijdens 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 griffie. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende Raadsspreekuur is 
op maandag 24 januari 2021.  

Contact
Voor al uw vragen rondom de 
vergaderingen van de raad kunt u bij 
de griffie terecht. Dat kan per mail via 
raadsgriffie@castricum.nl, of telefonisch 
via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

     

Agenda Raadsplein 13 januari 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

21.15 – 22.30 Presentatie stand van zaken project natuurontwikkeling 
Zanderij Noord

Aangevraagd

Bartókstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
28 december 2021 (WABO2102501)
Dorpsstraat 76 in Castricum, het wijzigen van de gevels, datum ontvangst 
23 december 2021 (WABO2102471)
Hoocamp 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
27 december 2021 (WABO2102490)
Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 
25 december 2021 (WABO2102492)
Middenweg 75 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
27 december 2021 (WABO2102495)
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

Jan van Galenlaan 15 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
30 december 2021 (WABO2102310)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een kelder in het bijgebouw, 
verzenddatum 23 december 2021 (WABO2102082)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

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

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende standplaatsvergunning Zwart verkoop AGF Chrurchillplein 
Akersloot 2022 t/m 2024 Churchillplein in Akersloot, verzenddatum 
28 december 2021 (APV2100842)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Door Hans Boot

Als er gekozen moet worden tussen 
locaties die in aanmerking komen 
voor een nieuwbouwproject dan 
halen de aangrenzende bewoners, 
die de dans ontspringen, opgelucht 
adem en anderen moeten pijn lijden. 
De plek voor de bouw van een inte-
graal kindcentrum (IKC) voor de 
Cuneraschool in Bakkum is daar een 
mooi voorbeeld van. Na de grote 
bezwaren van omwonenden tegen 
de locatie Bakkummerstraat/Sifried-
straat, werd deze optie geschrapt en 
waren alleen de terreinen nog in 
beeld aan de Vondellaan en Prof. 
Winklerlaan, waar de Cuneraschool 
nu in twee delen is gevestigd.

De gemeenteraad was het over een 
keuze tussen een van deze locaties 
heel duidelijk met elkaar eens in de 
raadsvergadering van 9 december 
en verzocht het college bij de 
verdere uitwerking van de plannen 
nadrukkelijk rekening te houden met 
de voorkeur van de raad voor de 

Winklerlaan. Het was te verwachten 
dat de buurtbewoners dit raadsbe-
sluit, na de succesvolle protesten 
tegen de locatie op de hoek 
Bakkummerstraat/Sifriedstraat, ook 
zouden aanvechten en daar zijn ze 
ruim een week geleden mee 
begonnen middels een petitie. Initia-
tiefnemer Arthur van den Berg zegt 
hierover: ,,De buurt voorziet hier 
grote problemen op het gebied van 
infrastructuur, veiligheid en het 
verdwijnen van stukken bos aan de 
Winklerlaan. Daarnaast maken wij 
ons zorgen over de toekomst aange-
zien het aantal leerlingen weer met 
de jaren zal gaan afnemen.”

Chaos
De bezwaren komen ook tot uiting 
in de toelichtingen die door verschil-
lende ondertekenaars van de petitie 
worden gegeven. Zo stelt een 
bewoner dat ‘de Prof. Winklerlaan 
veel te smal is voor het brengen en 
halen van kinderen en dat er geen 
parkeerplaatsen zijn’. Bovendien zou 
het met alle �etsen en auto’s die 

overal worden neergezet nu al een 
grote chaos zijn. Anderen vinden dat 
‘het weinige groen niet mag worden 
opgeo�erd en dat ‘kappen niet is 
toegestaan omdat het Stinsebos 
beschermd is’. Volgens een onderte-
kenaar gaat het om ‘een verkwisting 
van gemeenschapsgeld’. Meerderen 
zijn ook van mening dat ‘er al een 
goede school is aan de Vondelstraat, 

waar op een tegenoverliggend gras-
veld een aantal lokalen kan worden 
geplaatst. Dus veel goedkoper en 
e�ciënter’. Ook wordt voorgesteld 
om het kindcentrum maar op Dijk en 
Duin neer te zetten, omdat ‘daar nu 
de meeste kinderen wonen en er 
genoeg ruimte is die prima bereik-
baar is’. 
Van den Berg is verheugd dat zijn 

petitie bijval vindt: ,,Inmiddels is 
deze al 36 keer ondertekend. 
Degenen die dat alsnog willen doen 
kunnen terecht op www.petities.
com onder de zoekterm ‘Cunera’. 
Binnenkort hopen wij het resultaat 
aan de gemeente te kunnen 
overhandigen.”

Castricum - In de vergadering van 9 december heeft de gemeenteraad de 
voorkeur uitgesproken voor de nieuwbouw van het integraal kindcen-
trum Cunera aan de Prof. Winklerlaan. De bewoners van deze straat en 
directe omgeving zijn het hier niet mee eens en zijn een petitie gestart. 
Inmiddels staat de teller op 36.

Petitie gestart tegen IKC Cunera aan Winklerlaan

De dependance van de Cunera aan de Winklerlaan, waar de onderbouw les krijgt. Foto: Hans Boot

De Stichting is geen eigenaar of 
beheerder van natuurterreinen, maar 
waakt over het landschap in het alge-
meen. Dat doet zij met een 
betrokken groep vrijwilligers. Niet 
alleen de hierboven genoemde 
onderwerpen, maar ook de voorge-
nomen omzetting van bollenland in 
natuur in het gebied Zanderij-Noord 
en de oude begraafplaats op Land-
goed Duin en Bosch zal ter sprake 
komen. Andere zaken die niet aan de 
aandacht van de stichting mogen 

ontsnappen zijn de Omgevingsvisie 
van de gemeente Castricum, de 
Kadernota Strand en de Regionale 
Energiestrategie (RES). In maart kan 
de geactualiseerde informatiebundel 
‘Gekende landschappen’, het hand-
boek voor de stichting, digitaal op de 
website geraadpleegd worden.

De stichting bestaat uit een bestuur 
en afdelingen. De afdeling in de 
gemeente Castricum is goed op 
sterkte. Wel is er sprake van een 

disbalans. Limmen is daarin niet 
vertegenwoordigd en Akersloot 
sinds kort met één vrijwilliger. De 
afdeling in de gemeente Uitgeest 
bestaat al geruime tijd niet meer. 
Daarin wil de stichting graag veran-
dering zien komen. Er is dus volop 
ruimte voor nieuwe vrijwilligers en 
behoefte aan een breed spectrum 
aan talenten, ook op het gebied van 
publiciteit.

Om het werk goed te kunnen 
uitvoeren is de stichting afhankelijk 
van de jaarlijkse bijdragen van dona-
teurs. Als belangenbehartiger voor 
het buitengebied is het essentieel om 
in de contacten met overheden en 
andere instanties een stevige 
achterban aan donateurs te kunnen 
aantonen. Donateurs ontvangen 
eenmaal per jaar het ‘Voorjaarsbericht’ 
en driemaal per jaar een nieuwsbrief. 
Ook worden zij uitgenodigd voor een 
excursie in het voorjaar en in de herfst 
voor een lezing. 

Zowel voor toekomstige vrijwilligers 
als donateurs is op de website 
https://alkmaardermeeromgeving.nl 
meer informatie te vinden. Ook is 
daar de uitgebreide beeldbank van 
de stichting te vinden. Belangstel-
lenden kunnen zich via secretariaat@
Alkmaardermeeromgeving.nl 
aanmelden voor een kennismaking.

Castricum - Stichting Alkmaardermeeromgeving zet zich in voor het 
behoud en de versterking van de landschappelijke en natuur- en cultuur-
historische kwaliteit van de groene gebieden in en rondom de gemeenten 
Castricum en Uitgeest. Dit jaar zal deze organisatie zich onder meer gaan 
buigen over de plannen voor het herinrichten van de Woudhaven en de 
Groene Variant, waarmee omlegging van het spoor wordt beoogd.

Stichting Alkmaardermeer-
omgeving in het nieuwe jaar

De Dorregeestermolen aan het einde van het Limmergat, een uitloper van het 
Alkmaarder- en het Uitgeestermeer. Foto: Ernst Mooij

Akersloot/Limmen - De politie 
kreeg rond de jaarwisseling 
twaalf meldingen van vuurwerk-
overlast binnen uit Akersloot en 
Limmen. 

Vrijdagavond kort na acht uur tro�en 
agenten aan de Rembrandtsingel in 
Akersloot een 16-jarige jongen uit 
die woonplaats aan. Hij was bezig 
vuurwerk af te steken en had nog 

een Cobra 6 en een Mad Dog Epic 
Shock bij zich. Dit is illegaal en zeer 
gevaarlijk vuurwerk. De jongen is 
daarom aangehouden. Hij bleek ook 
in het bezit te zijn van 12 gram hasj 

en 1,5 gram weed. 

Om 01.45 uur in de nieuwjaarsnacht 
hielden agenten aan het Tulpenveld 
in Limmen een 28-jarige man uit 

Koog aan de Zaan aan. Hij bleek nog 
17 nitraten bij zich te hebben en 
droeg bovendien een kleine hoeveel-
heid speed en cocaïne bij zich. Hij 
krijgt bekeuringen voor alle feiten.

Vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling

Castricum - In het najaar van 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
nieuwbouwplan voor 48 sociale huurwoningen op het terrein van Duin en 
Bosch. Na een traject van meerdere jaren kan er nu eindelijk worden gebouwd 
op deze locatie. Inmiddels is gestart met grondwerkzaamheden om het 
terrein bouwrijp te maken. Wanneer alles volgens planning verloopt, verwacht 
Kennemer Wonen de woningen op te leveren in het voorjaar van 2023. Meer 
informatie op www.kennemerwonen.nl. Tekst en foto: Hans Boot

Bouwrijp maken 48 sociale 
huurwoningen gestart
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LEZERSPOST

Lezer B. Lodewijks deelt graag een pluim uit aan deze onbekende 
jongeman, die op nieuwjaarsdag rond 10.00 uur met een bezem werd 
gespot in Akersloot: ,,Bijgaande foto hebben wij vanuit onze woning 
gemaakt. We weten niet wie het is. Op de rotonde in Akersloot werd heel 
veel vuurwerk afgeschoten en dit was het resultaat de volgende dag 
(nieuwjaarsdag) rond 10.00 uur in de ochtend. Chapeau!’’

Vuurwerk opruimen op nieuwjaarsdag

LEZERSPOST

Als jullie dit lezen ben ik verhuisd naar Amsterdam. Ondanks dat ik zelf 
niet geboren en getogen ben in Castricum (geboren in Heemskerk, in het 
toen nog Sint Jozef ziekenhuis) heb ik mij er wel altijd thuis gevoeld. De 
duinen, de Papenberg en het strand behoorden tot mijn vaste 
hardlooprondjes.
Ik genoot hier altijd erg van. Vorige week liep ik nog een route rondom de 
Papenberg en kwam allemaal van die ‘kabouterhuisje’ tegen op boom-
stammen (velen die dit lezen weten wat ik bedoel). Toen moest ik stiekem 
wel even glimlachen en dacht: ‘Dat heeft iemand hier toch maar ooit 
bedacht’. Ik zag dat de kleine kinderen, die er aan het spelen waren, het 
erg leuk vonden.

We weten niet wat de te toekomst zal brengen in deze (corona)tijd. 
Daarom is het zo belangrijk om te genieten, leven in het nu, lekker naar 
buiten, de natuur in. Zoals mijn trainer Tom Metselaar altijd zegt: 
‘Niemand is een binnenmens’. Hardlopend, op de MTB of samen heerlijk 
wandelen of met het hele gezin. Heerlijk genieten. Ik heb me altijd geze-
gend gevoeld dat ik binnen 900 meter hardlopend in de duinen kon zijn. 
Ik heb een heerlijke tijd gehad in Castricum en koester deze momenten. 
Ik zal de duinen, de Papenberg en het strand missen. Daarom wil ik 
zeggen: Castricum, Dankjewel!

Brenda Calis

Castricum, dankjewel

LEZERSPOST

Beste lieve Sophie, bedankt voor de �jne wens aan de oude mens. Vooral 
in deze coronatijd, vergeet je even de nare eenzaamheid.

Beste lieve Sara, Een dankbare oma en opa voor deze mooie wens, aan 
iedere eenzame mens. Grote klasse uit ons hart, verlicht het alleen zijn en 
smart. DANK JE WEL.

Bedankt voor de lieve woorden zo uit het hart. Wij waren zo ontroerd dat 
we graag wilden reageren. Je kwam samen met je moeder mooie eigen-
gemaakte kaarten afgeven. We wisten helaas jullie adres niet. Dus daarom 
via het plaatselijk krantje willen we jou, Sophie en alle andere kinderen, 
die een kaartje via de school gemaakt hebben, heel hartelijk bedanken 
dat jullie aan ons gedacht hebben. Wij wensen jullie een mooi 2022 toe 
en een lieve groet.

Bewoners zorgcentrum De Boogaert

Dankwoord bewoners De Boogaert

Hoe het verkiezingsprogramma bij 
de redactie van Geenstijl.nl terecht 
gekomen is, wordt niet vermeld. Eén 
van de namen die in de lijst met 
geadresseerden van de betre�ende 
e-mails is te lezen, is die van Marcel 
Steeman. Hij is namens D66 lid van 
Provinciale Staten en maakt daardoor 
geen deel meer uit van de lokale 
afdeling. De publicatie van Geenstijl.
nl lijkt het niet echt te deren: ,,Ik 

moest er wel om grinniken. Kennelijk 
hebben we in Castricum iets goeds 
gedaan, dat iemand misschien bang 
van ons geworden is en het nodig 
vond om dit te doen. Maar wij zijn 
niet zo’n geheimzinnige partij hoor. 
Zelfs onze algemene ledenvergade-
ring is openbaar. Dit is de manier 
waarop wij werken.’’

De standpunten in het uitgelekte 

partijprogramma zijn volgens 
Steeman niet nieuw. Door Geenstijl.
nl werd de nadruk gelegd op het feit 
dat D66 Castricum voornemens is om 
de gemeente op te he�en. Dat 
behoeft echter enige nuancering. Uit 
het conceptdocument blijkt dat de 
partij er een voorstander van is om 
op termijn een fusie aan te gaan met 
de gemeenten die nu al samen-
werken binnen de BUCH. Onze 
redactie nam naar aanleiding van het 
bewuste artikel ook contact op met 
fractievoorzitter Mariska El Ouni-
Huijser, maar zij wilde geen commen-
taar geven. 
D66 heeft momenteel twee zetels in 
de gemeenteraad van Castricum.

Castricum - Het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 Castricum is al 
uitgelekt naar de media voordat de leden zich er over hebben kunnen 
uitspreken. De website Geenstijl.nl publiceerde vorige week niet alleen 
het concept van het partijprogramma, maar ook enkele interne mails van 
de partij. Pas in de loop van deze maand wordt het verkiezingspro-
gramma o�cieel vastgesteld.

Conceptverkiezingsprogramma en 
interne communicatie D66 gelekt

Castricum - Voetbalclub Vitesse’22 
verlengt de contracten met de 
hoofdtrainers Pim Touber en Arjan de 
Zeeuw voor het eerste elftal en met 
Coen van Dongen voor het tweede 
elftal. Overleg tussen de technische 
commissie, het bestuur, de trainers, 
de spelersraad en de begeleiding 
leidde tot unaniem enthousiasme 
om met deze trainers verder te gaan.

De ingeslagen weg biedt voor alle 

partijen vertrouwen om ook het 
seizoen 2022-2023 succesvol in te 
gaan. Vitesse’22 opteert bovendien 
voor verlenging in het seizoen 
daarna. Het huidige seizoen verliep 
tot aan de maand december 
bijzonder voortvarend. De club 
speelde één wedstijd gelijk en wist 
de overige wedstrijden te winnen. 
Vitesse’22 is daarmee de trotse 
aanvoerder van de tweede klasse 
met 22 punten uit acht wedstrijden 

en een positief saldo van 17 doel-
punten. Daarnaast breken steeds 
meer jeugdspelers door naar de 
selectie bij de senioren. Ook vanuit 
de jeugdafdeling komen positieve 
geluiden. Steeds meer teams acteren 
in de hoofdklasse en wellicht breekt 
binnenkort een team door naar de 
derde divisie. Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Onder dat motto 
ziet het bijna 100-jarige Vitesse’22 de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.

Vitesse’22 verlengt contracten 
met drie trainers

Castricum - Ook in het nieuwe jaar 
zijn uw bijdragen voor onze rubriek 
Lezerspost welkom. Het insturen van 
uw teksten verloopt vanaf nu wel iets 
anders. Uw schrijfsels kunt u vanaf nu 
indienen via het formulier op onze 
website www.castricummer.nl onder 
de menukeuze redactie. U vindt hier 

het subkopje ‘Uw tekst aanleveren’. 
Door hierop te klikken, bereikt u een 
pagina met onderaan een formulier. 
Vul de gevraagde gegevens in en 
verstuur het formulier met een druk 
op de knop. Zo zijn wij in staat uw 
bijdragen sneller en eenvoudiger te 
verwerken. Dit geldt uitsluitend voor 

bijdragen die bedoeld zijn voor de 
rubriek Lezerspost. Persberichten en 
beeldmateriaal zijn als vanouds 
welkom via het e-mailadres 
redactie@castricummer.nl. Lezers-
post die per e-mail wordt aange-
boden, zal niet meer in behandeling 
worden genomen.

Insturen lezerspost voortaan via onze website

Castricum - Voetbalclub Vitesse’22 is het nieuwe jaar gestart met een �inke wandeling. Met deze activiteit werd het 
jubileumjaar geopend. Eigenlijk was het de bedoeling om een nieuwjaarsreceptie te geven en speciale wedstrijden te 
organiseren, maar die activiteiten moesten vanwege de lockdown afgeblazen worden. Wandelen kon wel, zondag 
meldden zich bijna honderd deelnemers om door de duinrand en langs het strand te wandelen. Met voldoende onder-
linge afstand genoten zij van de eerste gezamenlijke stappen in het jaar 2022. Op 11 mei bestaat Vitesse’22 honderd 
jaar. In het kader van dit jubileum zullen dit jaar veel festiviteiten georganiseerd worden. Foto: M. Krimp

Bijna honderd deelnemers 
wandelend het nieuwe jaar in
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. voorjaarsbloem; 7. groente voor de soep; 12.
rekenopgave; 13. plaats in Noord-Holland; 14. nachtroofvogel;
15. veiligheidsraad (afk.); 17. hete vulkaan vloeistof; 19. uit-
stapje (trip); 21. Rolls Royce (afk.); 22. oude wijnmaat van vier
ankers; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. bezit van een boer; 28.
uiting van verkoudheid; 30. Ned. luchtvaartmij. (afk.); 31. ver-
hoogde muzieknoot; 32. Europeaan; 33. godin van het onheil;
35. blaasinstrument; 37. gong; 38. eilandengroep in de Atlanti-
sche oceaan; 41. aanhechting van twee stukken; 42. lopen
voor je conditie; 44. behaagziek; 46. inham van een zee; 47.
Engelse lengtemaat; 48. voormalige vorst van Monaco; 49.
familielid; 50. Baltische taal; 52. ver naar beneden; 54. inspui-
ting van vocht; 56. cafébuffet; 58. waadvogel; 61. landcode van
Israël 62. betaalloket; 64. een zekere; 65. marterachtig dier; 67.
pasvorm; 68. wandversiering; 70. kampeerverblijf; 72. roem en
aanzien; 73. historische infanterist; 76. nieuw (Lat.); 77. gods-
dienst (afk.); 78. hoffeest; 79. schaaldier; 81. laag getij; 82.
horizon; 83. jaargetijde; 84. streling; 86. groot zoogdier; 87.
gemalen biefstuk.

Verticaal 1. hoofdstad van Cuba; 2. verbrandingsrest; 3. hals-
boord; 4. hoofd van een moskee; 5. telwoord; 6. drukmachine;
7. wintergroente; 8. insect; 9. gedekte tafel; 10. oude lengte-
maat; 11. koude neerslag; 16. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 18. ambacht; 20. vordering; 21. opstootje; 23. mid-
delbaar economisch en administratief onderwijs (afk.); 25.
gering en niet breed; 26. land in zuidoost Azië; 27. deel van een
fietswiel; 29. zin in het gevecht; 32. uitgangspositie (start); 34.
plechtige belofte; 36 kreeftachtig schaaldiertje; 37. reuzens-
lang; 39. sierlijke zwemvogel. 40. marterachtig roofdiertje; 42.
zijn geboortedag vieren; 43. larve van de langpootmug; 45.
onderricht; 46. slaapplaats; 51. Erasmus Universiteit Rotter-
dam (afk.); 53. roem en aanzien; 54. verwoestende ramp; 55.
parmantig (trots); 56. stevig stuk hout; 57. oevergewas; 59.
deel van de voet; 60. wijnmaand; 62. harde steensoort; 63.
opplakbriefje; 66. gymnastiektoestel; 67. los en pulverig; 69.
sociaal economische raad (afk.); 71. ontkenning; 73. familielid;
74. zwemvogel; 75. eigenaardig; 78. stof met schadelijke wer-
king; 80. slaghout bij cricket; 82. kunstmatige inseminatie (afk.);
85. dierengeluid.

Mail de oplossing voor maandag 10 januari naar puzzel@castricummer.nl

Even tanken? Neem ook een bloemetje mee!
Bloemen �euren je huis op! En dat kunnen we juist in 
deze tijd goed gebruiken. Een prachtig boeket, zoals op 
deze foto te zien is, haal je gewoon bij Anne’s Bloemen-
rijk (ABR) bij TINQ aan de Soomerwegh 1. Ga je tanken, 
dan neem je dus meteen een mooi boeket bloemen 
mee, handig toch? 
Natuurlijk kun je bij Anne-Marie niet alleen terecht voor 

fraaie bloemen van topkwaliteit, ook staat de winkel 
vol met bloemenvazen en leuke accessoires. Tijdens de 
lockdown gaat de verkoop gewoon door, maar dan aan 
de deur van het winkelpand. 
Speciaal voor de winnaar van onze puzzel stelt An-
ne-Marie binnenkort een mooi boeket samen, dus stuur 
snel de juiste oplossing in!

Castricum - Yanne Dorenbos pakte 
vorige week twee medailles op het 
NK baanwielrennen. Ondanks de 
coronamaatregelen mocht het 
evenement op het nippertje toch 
verreden worden in het Omnisport-
centrum van Apeldoorn, omdat het 
als topsportevenement was aange-

merkt door NOC/NSF. De Castri-
cummer werd op de eerste dag vijfde 
op de scratch nadat hij met vier 
andere renners een ronde op het 
peloton had gepakt. De tweede dag 
pakte hij de bronzen medaille op de 
puntenkoers en woensdag nam hij 
het zilver mee naar huis na een span-

nende afvalkoers. Een knappe pres-
tatie vlak achter Olympiër Yoeri Havik 
die alle onderdelen won en vier keer 
goud met kampioenstrui meenam. 

In de afsluitende koppelkoers reed 
Yanne samen met Noёl Luijten naar 
een vijfde plaats.

Yanne Dorenbos presteert goed 
tijdens NK baanwielrennen

Twee keer eremetaal voor Castricummer Yanne Dorenbos in Apeldoorn. Foto: aangeleverd

Castricum - Een nieuw jaar, aanlei-
ding voor goede voornemens! 
Lagere energiekosten, minder gas 
verstoken en minder CO2 uitstoten. 
Energiecoach René Daalmans: ,,Zet 
de thermostaat eens een graadje 
lager, doe een warme trui aan en zet 
de thermostaat een uur voordat je 
gaat slapen op de nachtstand. Dat 
scheelt je al gauw 85 euro per jaar. 
En: verwarm alleen de kamers waarin 
je zit of werkt en sluit alle deuren in 
huis. Dat kan tot 170 euro per jaar 
besparen. Maar ook: douche niet 
langer dan vijf minuten en plaats een 
waterbesparende douchekop. Iedere 
dag twintig minuten douchen kost 
300 euro per jaar. Bij vijf minuten is 
dat 75 euro. Een waterbesparende 
douchekop bespaart ongeveer 40 euro op jaarbasis.’’

Energietip: minder CO2 en een 
lagere gasrekening in 2022

René Daalmans is energiecoach bij de 
lokale energiecoöperatie CALorie. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Op 22 december heeft 
een man per abuis zijn auto in de 
gracht voor zijn �at gereden. Dat 
meldde de politie zondag aan deze 
krant. De man was die dag bezig met 
het ijsvrij maken van zijn voertuig en 

besloot om alvast de motor te 
starten. Daarbij ging het mis en reed 
de auto het water in. Het leverde de 
man een nat pak op, de auto werd 
total loss verklaard en is door een 
sleepbedrijf uit het water gehaald.

Auto in de gracht





Machinist/chauffeur Riool-reinigingsvoertuig (rijbewijs C) 
Als Machinist/chauffeur rioolreiniger ben je verantwoordelijk voor het 

besturen (20%) en bedienen (80%) van een rioolreinigingscombi- of vacuümwagen.

Ervaren- en leerling vernieuwingsmonteur
Als vernieuwingsmonteur bent je verantwoordelijk voor het repareren

en vernieuwen van binnen- en buitenrioleringen.

Ontstoppingsmonteur
Als ontstoppingsmonteur ben je verantwoordelijk voor het 

zelfstandig ontstoppen en reinigen van binnen- en buitenrioleringen.

Projectleider/planner
Kijk op riool.nl/vacatures voor meer informatie.

Leerling planner
Kijk op riool.nl/vacatures voor meer informatie.

Heb je interesse en zin in een afwisselende baan bij een 
gezellig bedrijf met de mogelijkheid tot opleidingen? 

Neem dan telefonisch contact op met Karin Onos 071 52 22 688.

Wil je direct reageren, mail dan je CV 
en motivatiebrief aan Karin.Onos@Riool.nl

Riool.nl zoekt nieuwe collega’s!
Machinist/chauffeur Riool-reinigingsvoertuig (rijbewijs C) 

besturen (20%) en bedienen (80%) van een rioolreinigingscombi- of vacuümwagen.

Riool.nl zoekt nieuwe collega’s!

Voor meer 
informatie kijk op:
riool.nl/vacatures

HuurMaat groeit, 
groei jij met ons mee?

HuurMaat is dé verhuurder van gereedschappen, machines en bouwmaterieel. Met 7 verhuurlocaties in de 
Randstad is HuurMaat altijd dichtbij en staat er een stevige basis voor de groeiambities van de organisatie.

Heb jij interesse in één van deze uitdagende functies? Dan komen we graag in contact met jou.

Bij HuurMaat zoeken we mensen die bij ons passen en met ons vorm willen geven aan onze groeiambities. 
Mensen die niet bang zijn voor een stevige uitdaging in een omgeving waar veel ruimte is voor eigen inbreng en 

persoonlijke ontwikkeling. In ons bedrijf is geen dag hetzelfde. Jij zet je in voor ons, wij voor jou! Wij bieden een prima 
salaris en concurrerende arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede pensioenregeling.

Terreinmedewerker
Leiden

Chauffeur BE
Meerdere vestigingen

Verhuurmedewerker
Katwijk ZH

Werkplaatsmonteur
Leiden

Wil je meer weten over onze organisatie en de 
mogelijkheden die er voor jou zijn? Kijk op huurmaat.nl 

Katwijk | Leiden | Alphen ad Rijn | Den Haag | Amsterdam | Vlaardingen | Rijswijk | Binnenkort openen weer 2 locaties

professioneel in materieel

Planner/logistiek materieel
Leiden

Vestigingsleider
Meerdere vestigingen
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In de kerstvakantie organiseren 
diverse sportaanbieders en organi-
saties activiteiten, maar er zijn altijd 
kinderen en jongeren die hier niet 
aan mee kunnen doen omdat zij, om 
wat voor reden dan ook, buiten de 
boot vallen en niet mee kunnen 
komen in de groep. ,,Ik spreek als 
maatschappelijk regisseur in 
Castricum de laatste tijd ouders en 
anderen die aangeven dat zij graag 
een aanbod zouden zien voor 
kinderen bij de regulier sportclubjes 
niet mee kunnen komen. Het kan 
zijn dat er problemen spelen 
rondom ADHD, autisme of bijvoor-
beeld een TOS, maar dit is niet 
noodzakelijk het geval. Omdat het 
ook voor deze doelgroep belangrijk 
is dat je leuke succeservaringen 
opdoet organiseert Sport-Z deze 
vakantie een sportdag speciaal voor 
deze kinderen’’, aldus Madeleine 
Stoop van Sport-Z. Bij voldoende 
interesse start Sport-Z in 2022 een 
wekelijks sportaanbod voor deze 
doelgroep. ,,Doe je deze sport-
middag mee aan de clinic SportFUN, 
dan krijg je een mooie indruk van dit 
structurele sportaanbod en de 
sportleraren die hier voor de groep 
staan. Ik vind deze sportmiddag een 

mooie manier om dit nieuwe 
aanbod bij de inwoners van 
Castricum te introduceren.’’

Bij de sportmiddag op 7 januari 
staan er allemaal leuke sporten, 
luchtkussens en spelletjes uitgestald 
waar je jezelf lekker bij kunt 
uitleven. Sport-Z zorgt voor 
voldoende professionele begelei-
ding waardoor de kinderen zelf-
standig het programma kunnen 
uitvoeren. Voor ouders/verzorgers is 
er de mogelijkheid aanwezig te 
blijven als dit van toegevoegde 
waarde is voor de begeleiding van 
de deelnemer, mits de coronamaat-
regelen dit blijven toestaan. 
Wie eerst meer informatie wil, kan 
contact opnemen met Jelle Zuijdam 
via j.zuijdam@sport-z.org of 06 
34168901. Foto: aangeleverd

Stichting Sport-Z organiseert 
vrijdag een sportmiddag
Castricum - Deze kerstvakantie organiseert Stichting Sport-Z een spor-
tieve middag in Castricum. Deze middag is bestemd voor kinderen en 
jongeren van 6 tot 14 jaar die niet mee kunnen komen met het reguliere 
aanbod. Vrijdag 7 januari kunnen ze meedoen aan een sportinstuif 
(13.00-16.30 uur) in Sportcentrum De Bloemen in Castricum. Naast de 
instuif met luchtkussens en spelletjes staan er clinics SportFUN en 
hockey op het programma. Deelname is gratis, maar aanmelden via 
www.sport-z.org/sportmiddagCastricum is noodzakelijk.
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Ik werd een maand geleden gebeld door Kevin en 
Sanne, met een probleemgeval. Zij hadden hun 
huis verkocht, 30 november zou er geleverd 
worden bij de notaris. Maar de koper had hun nu 
aansprakelijk gesteld voor 10% boete. Wat was het 
geval? In de tuin stond een tuinhuis en dat tuin-
huis was volgens de koper gebouwd zonder 
vergunning. Koper had het huis, zei hij nu, juist 
gekocht vanwege dit mooie tuinhuis en eiste 
opeens dat binnen 8 dagen een bouwvergunning 
werd geregeld of € 50.000,-- korting op de koop-
prijs werd verleend. Anders zou de koop worden 
ontbonden en aanspraak worden gemaakt op 
10% boete.

Ik ben er direct ingedoken. In tuinen is tegen-
woordig veel te bouwen zonder omgevingsver-
gunning, maar dat is wel aan eisen gebonden. In 
dit geval was twijfel mogelijk of vanwege de 
oppervlakte en afstand tot de erfgrens wel of 
geen vergunning nodig was. De gemeente gaf 
aan dat er alleen gehandhaafd wordt bij klachten. 
Kortom, schade was er niet en ook niet te 
verwachten. Bovendien was er in de koopovereen-
komst ten aanzien van bijgebouwen geen 
garantie gegeven. Ik heb daarom per kerende 
post dezelfde 8-dagentermijn aan de koper 
gesteld, en aangegeven dat er een boete verschul-

digd wordt als de woning niet alsnog wordt 
afgenomen.

Uiteindelijk is de woning 8 dagen later alsnog 
keurig afgenomen. Maar de moraal van dit verhaal 
is dat als er gebouwd is zonder vergunning, je dat 
beter bij de verkoop kan melden. In de meeste 
gevallen zal dit voor de koper geen breekpunt 
zijn. En het voorkomt dat op een moment dat 
voor koper en verkoper eigenlijk feestelijk zou 
moeten zijn, de levering van het huis, een juridi-
sche oorlog moet worden gevoerd binnen zeer 
korte termijnen. Want de 8-dagentermijn staat 
standaard in zo ongeveer iedere 
koopovereenkomst.

Mr. Mitchel Schildwacht
Tanger Advocaten
072-5312000

Bouwvergunning





Toch stiekem
nieuwjaarsduik
Omdat evenementen nog steeds verboden 
zijn, zat de traditionele nieuwjaarsduik er 
deze keer niet in. Dit weerhield een aantal 
diehards er niet van om het nieuwe jaar 
met een verfrissende duik te starten.
Foto: Henk de Reus

Eventjes was er
sneeuwpret
Jasmijn (9), Louise (9) en Matt (10) konden 
hun lol niet op toen de eerste sneeuw-
vlokjes vielen. De bij elkaar geveegde 
sneeuw werd met een slee naar de plek 
gebracht waar even later de eerste 
sneeuwpop, nou ja ‘popje’, verscheen. 
Foto: Henk de Reus

Tweede leven
voor kerstbomen
MeerBomenNu is een van de organisaties 
die zich inzet om Nederland groener te 
maken door het planten van bomen en 
struiken. Vrijwilligster Bonnie Snoek nam 
het initiatief voor de inzameling van kerst-
bomen bij het groendepot van de 
gemeente. Foto: Hans Boot

Stille Dorpsstraat
door avondklok
De nog met gezellige feestverlichting 
getooide Dorpsstraat zorgde door de op 23 
januari ingevoerde avondklok voor een 
surrealistisch en ongewoon beeld. In tegen-
stelling tot elders in het land deden zich in 
Castricum, Limmen en Akersloot geen 
ongeregeldheden voor. Foto: Henk de Reus

Strandhuisjes 
schuiven op
Natuurbeschermingsorganisatie Duinbe-
houd heeft een bezwaar tegen recreatie en 
horecabebouwing op het strand van 
Castricum ingetrokken nu besloten is de 
strandhuisjes verder van de duinvoet te 
plaatsen. Foto: Ronald van Wijk

Bijzonder vervolg
artikel in Jaarboek
Dankzij een verhaal in het in november 
2020 verschenen Jaarboek Oud-Castricum 
komen erfstukken van Joodse oorlogs-
slachto� ers weer bij hun familie terecht. 
Op de foto de overhandiging aan de 
familie. Foto: aangeleverd

TV-opnames op 
Dijk en Duin
In het programma ‘Verborgen Verleden’ 
krijgt televisiepresentatrice Merel Westrik 
op het terrein van Dijk en Duin te horen 
wat de rol van haar grootouders was in 
Interneringskamp Bakkum, kort na de 
Tweede Wereldoorlog. Ze valt van de ene 
in de andere verbazing. Foto: Henk de Reus

Zwembad op veld 
FC Castricum
Het college van b en w heeft zich uitge-
sproken: het nieuwe zwembad komt bij 
voorkeur op veld 5 van FC Castricum. Dat 
ligt naast het Jac. P. Thijsse College. Op de 
foto zwembaddirecteur Herman Rijsdijk op 
de voorkeurslocatie. Foto: Hans Boot

Oorlogsgraven 
krijgen gezicht
Bij de Dorpskerk bevinden zich 24 oorlogs-
graven waarin 36 mensen liggen. John 
Heideman, amateurhistoricus en kenner 
van de oorlogsgeschiedenis van Castricum, 
startte in 2007 een onderzoek dat uiteinde-
lijk een gezicht bij 19 oorlogsgraven ople-
verde. Foto: Henk de Reus

Castricum gehuld 
in wintertooi
Sneeuw en ijs! Wat een feest, voor heel veel 
mensen en vooral ook voor kinderen. Even 
geen corona, maar lekker buiten genieten 
van al het vertier dat dat witte koude 
goedje met zich meebrengt. 
Foto: Henk de Reus

e e p e   e
woningen in beeld
Na de grote weerstand tegen het plan om 
containerwoningen neer te zetten op een 
terrein bij de Castricummer Werf, heeft het 
college gezocht naar alternatieven. Het 
braakliggende terrein aan de Puikman 
komt in beeld. Foto: Hans Boot

DEEN houdt op 
te bestaan
Supermarktketen DEEN houdt op te 
bestaan. Als reden voor het besluit noemt 
het bedrijf de grote investeringskosten die 
zouden zijn gemoeid met de benodigde 
e-commerce om te kunnen overleven. 
Foto: Bos Media Services
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Middelbare
scholen open
De middelbare scholen, leerlingen en hun 
ouders zijn blij met de mededeling van 
premier Rutte dat de opening van het 
middelbaar onderwijs vanaf 1 maart niet 
beperkt blijft tot de examenkandidaten en 
kwetsbare leerlingen. Foto: Hans Boot

Symbolisch 
klimaatalarm
Zeker tweehonderd personen hadden zich 
aangemeld voor het klimaatalarm zondag 
14 maart op de Brink. Met nog veertig 
andere gemeenten deed Castricum mee 
aan de actie waar onder andere Green-
peace en Milieudefensie bij betrokken 
waren. Foto: Henk de Reus

‘Verkiezingen 
spannend’
Burgemeester Toon Mans noemt de nade-
rende verkiezingen ‘heel spannend’. ,,Het is 
een dilemma. We gaan veel mensen mobi-
liseren om naar stembureaus te komen. 
Gezien het aantal besmettingen in de 
regio, heb ik daar wel mijn zorgen over.” 
Foto: Hans Boot

Grote opkomst op 
eerste stemdag
Om toename van het aantal besmettingen 
te voorkomen konden inwoners meerdere 
dagen naar het stembureau komen. Daar 
werd op maandag 15 maart dankbaar 
gebruik van gemaakt. Alleen het stembu-
reau in het gemeentehuis was die dag open. 
Foto: Hans Boot

Fietspaden in 
Lego-land
,,Waarom zijn er in Lego nog geen � ets-
paden?” vroeg Castricummer Marcel 
Steeman zich af. Zijn initiatief om in Lego 
veilige � etspaadjes te maken ging de 
wereld rond en staat bijna op het punt om 
door Lego zelf overgenomen te worden. 
Foto: aangeleverd

Scholieren ont-
werpen milieustraat
Veertig leerlingen van het technasium, 
onderdeel van het Bonhoe� ercollege, 
gaan een nieuwe milieustaat voor de 
BUCH-gemeenten ontwerpen. De wethou-
ders Paul Slettenhaar (Castricum) en Erik 
Bekkering (Bergen) gaven hiervoor het 
digitale startschot. Foto: aangeleverd

Week met weer 
vol contrast
Op 1 april was het bijna 20 graden maar 
het weekend daarna, Pasen, bleef het kwik 
steken op 6 graden. Op Tweede Paasdag 
richtte een noordwesterstorm schade aan 
op het strand. 
Foto’s: Henk de Reus en aangeleverd

Jubileum in 
Akersloot
Het is veertig jaar geleden dat de Histori-
sche Vereniging Oud Akersloot werd opge-
richt. Dit viert de vereniging met een jubi-
leumuitgave van ‘De Groene Valck’ die 
voorzitter Frans Zonneveld op de foto over-
handigt aan Roosmarie Lauritsen en Gerard 
Krom. Foto: Henk de Reus

Toekomst 
Kooiplein
Het is al even bezig, de discussie over wat 
er met het Kooiplein moet gebeuren. 
Ontwikkelaar ‘Cambium Living’ komt met 
een haalbaar plan voor de ontwikkeling 
van 33 betaalbare huurwoningen en een 
supermarkt. Bron Artist Impression: 
Cambium Living

Buitenklas voor 
Rembrandtschool
OBS Rembrandt heeft op de Nationale 
Buitenlesdag, de nieuwe buitenklas 
geopend. Deze buitenklas is gerealiseerd 
door middel van door de leerlingen opge-
haalde sponsorgelden. Er zijn onder 
andere kippen en een insectenhotel. 
Foto: aangeleverd

Toch een beetje 
Koningsdag
Helaas werden ook dit jaar alle festiviteiten 
op Koningsdag afgelast. Toch zijn er altijd 
mensen die creatief genoeg zijn om zelf 
iets te organiseren. In diverse straten werd 
het feest op kleine schaal toch gevierd 
zoals hier op de Brakenburgstraat. 
Foto: aangeleverd

Lintjesregen in 
aangepaste vorm
Weer geen traditionele Lintjesregen dit 
jaar. Net als vorig jaar koos burgemeester 
Mans ervoor om de acht gedecoreerden 
persoonlijk op te bellen en hen te infor-
meren over het heuglijke nieuws. 
Foto: Henk de Reus
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Toch een snufje 
bloemendagen
Het is al het tweede jaar op rij dat de 
Limmer mozaïekdagen door corona niet 
doorgaan. Ook deze keer staat bij de 
woning van Otto Bruschke aan de Rijksweg 
geen meters hoog gebouw van hyacinten-
bloempjes. Maar hij maakte wel dit vrolijke 
mozaiek. Foto: Henk de Reus

Wilhelmus vanaf 
de kerktoren
Ook dit jaar speelde Emergo op 
Koningsdag het Wilhelmus vanaf de kerk-
toren. Ongeveer 150 personen hadden 
zich op het pleintje bij het Kerkpad en aan 
de overkant van de weg verzameld om 
getuige te zijn van het optreden. 
Foto: Henk de Reus

Pijlstaartinktvis 
op het strand
Ron Uhl deed tijdens zijn bezoek aan het 
strand van Castricum een heel bijzondere 
vondst. Hij trof deze ongeveer zestig centi-
meter lange pijlstaartinktvis aan op het 
zand. Foto: Ron Uhl

Sobere 
herdenking
De herdenkingen op 4 mei waren sober bij 
somber weer. Bij het Vredessymbool in 
Akersloot hield Wethouder Falgun Binnen- 
dijk een toespraak en legde vervolgens, 
samen met zijn dochter Rebekah (8), een 
krans. Foto: Henk de Reus

Preventief toe-
zicht opgeheven
Wat in de lijn der verwachtingen lag, is 
schriftelijk bevestigd door de provincie. In 
haar brief van 12 mei werden de gemeen-
telijke begroting 2021 en de wijzigingen 
daarop goedgekeurd. Tevens trekken 
Gedeputeerde Staten het besluit tot het 
instellen van preventief toezicht in.

Bruidssuite 
op zijn plek
Bovenop de watertoren op Duin en Bosch 
wordt een éénkamerhotel annex bruids-
suite gerealiseerd. Op maandag 10 mei 
plaatste aannemer Pronk de 17 ton 
wegende gerestaureerde kop terug voor 
verdere afbouw en het aanbrengen van 
een nieuw dak. Foto: René Rühland

Woningbouw aan 
Koekoeksbloem
Het terrein van de voormalige Montessori-
school aan de Koekoeksbloem wordt 
bestemd voor woningbouw en valt af als 
beoogde locatie voor de realisatie van een 
Integraal Kind Centrum (IKC) voor 
Castricum-Oost.

Hein Poel: 40 jaar 
‘n lach en ‘n traan
Van Sinterklaas, Kerstman en Paaskip tot 
Oermens Cees, Bokito, Baancommissaris 
Ringsteken Bakkum, Scheidsrechter Vitesse 
’22, Nar Hepo, Clown Alfredo, D’Artagnan en 
Manke Nelis. Hein Poel zorgt al 40 jaar met 
zijn creaties voor een lach en een traan in 
Castricum. Foto: Aart Tóth

Scholen open 
met maatregelen
Onlangs bepaalde het kabinet dat de 
scholen in het middelbaar onderwijs met 
ingang van maandag 31 mei weer volledig 
kunnen worden opengesteld. Vanaf 7 juni 
is het zelfs een verplichting. De Castri-
cumse scholen hebben zich gewapend 
tegen de corona-risico’s Foto: Hans Boot.

Zero Waste Tour 
groot succes
Net als in diverse andere plaatsen vond in 
Castricum de Zero Waste Tour plaats; de 
drie enthousiaste gidsen Bonnie, Tijn en 
Mariska gaven de deelnemers allerlei tips 
en trucs om minder afval te produceren. 
Foto: aangeleverd

Fikse regenbuien: 
overlast en pret
Diverse straten kwamen vrijdag 18 juni 
blank te staan nadat een korte, maar zeer 
hevige regenbui over het dorp trok. Na 
regen kwam zonneschijn. Kinderen uit het 
hele dorp gingen de straat op om van dit 
unieke moment te genieten. Foto: Mardou 
van Kuilenburg

fi e e  
gepresenteerd
Vele BN’ers gingen hem al voor, maar nu is 
dan toch ook de biogra� e van Henny 
Huisman verschenen. Het eerste exem-
plaar werd uitgereikt door Jacques 
d’Ancona, die jarenlang jurylid was van de 
veel bekeken muziekshows van Henny 
Huisman. Foto: Hans Boot
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Petitie autoluw 
Bakkum
Het comité ‘Bakkum Autoluw’ is een petitie 
gestart om Bakkum autoluw te maken. 
Ruim 120 mensen hebben de petitie 
ondertekend. Op de foto brengen Anouk 
en Alex in beeld hoe de knip op de hoek 
Van Renesselaan/Dr. Jacobilaan kan 
worden gemaakt. Foto: Hans Boot

Grond voor 
hospice Limmen
Het geduld van de Stichting Hospice 
Castricum wordt al zeven jaar op de proef 
gesteld, maar nu is er een doorbraak voor 
wat betreft een kleinschalige vestiging in 
Limmen. Het college besloot onlangs de 
daarvoor benodigde grond te willen 
verkopen. Foto: Hans Boot

Flexwoningen 
gearriveerd
Overeenkomstig het besluit van de 
gemeenteraad van 10 juni zijn op het daar-
voor aangewezen terrein op de Puikman 
veertig containers neergezet die worden 
omgebouwd tot volwaardige � exwo-
ningen. Foto Hans Boot

Zwemsteiger 
De Hoorne open
Op initiatief van de bewoners heeft de 
gemeenteraad in 2017 een motie aange-
nomen met als doel om de recreatieter-
reinen in Akersloot verder te ontwikkelen. 
Vrijdag 16 juli werd als eerste fase het 
openluchtzwembad geopend. Foto: Hans 
Boot

Zomerfeest 
in De Santmark
Voor de bewoners van De Santmark stond 
een week lang alles in het teken van de 
zomer. In en rond het pand vonden 
diverse activiteiten plaats, waaronder een 
schilderevenement, een cocktailquiz en 
een optreden van Strik & Stropdas. Foto: 
aangeleverd

Afvalscheiding 
kan beter
De inwoners van onze gemeente raken 
steeds beter op de hoogte van de afval-
sto� enregeling die vorig najaar werd inge-
voerd. De betrokken medewerkers zijn 
over ’t algemeen tevreden maar voorzien 
PMD-bakken nog wel van een kaartje met 
tips. Foto: Hans Boot

Weer aandacht 
voor rotonde N203
Een meerderheid van de Castricumse 
gemeenteraad wil een nieuw onderzoek 
naar de aanleg van een rotonde op de 
provinciale weg naar Uitgeest. Deze wens 
is gericht op veiligheid en de plannen voor 
een nieuw zwembad. Foto: Hans Boot

Coronakermis
tóch gezellig
In veel gemeenten werd de kermis afge-
blazen, maar in Castricum ging het wél 
door. En het was gezellig druk, corona leek 
even niet te bestaan. Foto: Henk de Reus

Feestelijke 
thuiskomst atlete
De Nuhout van der Veenstraat is trots op 
haar bewoonster Lisanne de Witte. Zij werd 
met haar jongere zus Laura, Lieke Klaver en 
Femke Bol zesde op de 4x400 meter esta-
fette op de Olympische Spelen in Tokio en 
werd daarvoor bij thuiskomst door haar 
straatgenoten gehuldigd. Foto: Hans Boot

Opruimactie met 
dubbele functie
Op het Castricumse strand werd voor de 
Stichting De Noordzee door vrijwilligers 
afval verzameld. Het bijzondere aan deze 
actie was dat het verzamelde plastic na 
recycling onderdeel wordt van een recrea-
tiewoning voor Camping Geversduin. Foto: 
Hans Boot

Regen deert 
timmeraars niet
Oké, er viel af en toe een � inke bui, maar 
het plezier van de kinderen die aan de jaar-
lijkse huttenweken deelnamen was er niet 
minder om. Naast het timmeren konden ze 
meedoen aan andere leuke dingen, zoals 
een vossenjacht, een zeskamp, een glij-
baan of een barbecue. Foto: Henk de Reus

Maar 3 woningen 
in Zanderij-Noord
Na jaren van plannen maken lijkt er eindelijk 
schot te zitten in de herbestemming van 
Zanderij-Noord. Nadat de gemeenteraad 
eind vorig jaar hier koos voor verdere 
natuurontwikkeling is nu ook het ontwerp-
bestemmingsplan gereed. Er mogen maxi-
maal drie woningen komen. Foto: Hans Boot
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Kattenmuur op 
de Overtoom
Er is in augustus door jong en oud hard 
gewerkt aan de beschildering van een 
witte muur aan de Overtoom, het nostalgi- 
sche straatje tussen de Dorpsstraat en de 
Verlegde Overtoom. De muur werd door 
wethouder Falgun Binnendijk geopend. 
Foto: Hans Boot

TVC recyclet 
tennisballen
Tennisvereniging Castricum heeft zich 
aangesloten bij de landelijke actie van 
Renewaball® om oude en gebruikte ballen 
in te zamelen. Van die ballen worden 
nieuwe tennisballen gemaakt. Een inno-
vatie van Nederlandse bodem. 
Foto: Hans Boot

Schelpenvisser 
‘Toon’ in Bakkum
De grote wens van Shanty- en Folksong-
koor De Skulpers is in vervulling gegaan. 
Op het Schulpersplein onthult burmeester 
Mans een beeld van Anja Jonker dat het 
oude ambacht van schelpenvisser aan het 
Castricumse strand doet herleven. 
Foto: Nico Lute

Toon Mans 10 jaar 
burgemeester
Op 7 september 2011 werd Toon Mans 
geïnstalleerd als burgemeester van 
Castricum. Na de verlenging van zijn eerste 
ambtstermijn in 2017 blikt hij in de Castri-
cummer van 15 september terug op zijn 
tien jaar als eerste burger. Foto: Hans Boot

College verkort 
pilot Dorpsstraat
Bij het spoeddebat bleek dat het project 
onvoldoende is voorbereid. Een motie om 
onmiddellijk met de pilot te stoppen 
haalde het niet, maar de raad ging wel 
akkoord met een tussenvoorstel van het 
college om de proef twee weken in te 
korten. Foto: Hans Boot

Spoeddebat knip 
Dorpsstraat
Vijf fracties uit de Castricumse gemeente-
raad hebben een spoeddebat aangevraagd 
na afsluiting van de Dorpsstraat. Volgens 
CKenG, GroenLinks, PvdA, D66 en Fractie 
Van Schoonhoven is een verkeerschaos 
ontstaan in de omgeving. 
Foto: Mardou van Kuilenburg

Aandacht voor 
het klimaat
Voor de wedstrijd ‘Onze toekomst: we gaan 
ermee aan de slag’ maakten Luna Klaase 
(16) en Elise van Rooijen (17) een kleurrijke 
poster om aandacht te vragen voor het 
klimaat. ,,Greta Thunberg heeft een punt, 
maar wij willen ook van het leven 
genieten.” Foto: Ans Pelzer

Twee Deka-
Markten geopend
Na een korte ombouwperiode openden de 
voormalige DEEN-supermarkten aan de 
Torenstraat in Castricum en aan het 
Berkenlint in Limmen gelijktijdig hun 
deuren als DekaMarkt. Foto: aangeleverd

Drugsgebruik 
Dijk en Duin
De overlast door drugsgebruik op Dijk en 
Duin stond opnieuw op de agenda van de 
raadscommissie van donderdagavond. Een 
anonieme brief van drie klokkenluiders 
zorgde voor twijfel over de veiligheid op 
Dijk en Duin. Foto: Hans Boot

Petitie herinvoer 
kapvergunning
Meer dan 650 mensen ondertekenden de 
petitie ‘Herinvoering van een bomenkap-
vergunning’. De petitie is een initiatief van 
de Bomengroep van Transitie Castricum 
die wil voorkomen dat bijzondere bomen 
zomaar gekapt mogen worden. 
Foto: Ans Pelzer

Jubileum HVOA 
wordt gevierd
Historische Vereniging Oud-Akersloot viert 
haar 40-jarig bestaan. De vereniging 
bestond in april al 40 jaar maar dat kon 
toen niet worden gevierd. Het jubileum 
werd gevierd met een expositie over het 
verenigingsleven. Foto: De harmonie Sint 
Caecilia in 1923. Foto aangeleverd

Plan voor zwembad, 
sporthal en huizen
Arjen Fruitema en Rick van den Toorn 
presenteren een idee aan de raad. Door 
niet alleen een zwembad te bouwen, maar 
een totaalplan te maken met een sporthal 
en woningen, kan volgens hen � ink op de 
kosten worden bespaard. 
Artist Impression: aangeleverd
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44e jaarboek 
Oud-Castricum
In gebouw De Duynkant wordt het nieuwe 
jaarboek van Oud-Castricum uitgereikt. 
Voorzitter John Hommes overhandigde 
het eerste exemplaar aan mevrouw Tienk 
Smeets, dochter van oud-burgemeester 
Corneille Smeets (1903-1978). 
Foto: Bos Media Services

Castricummers 
bij Klimaatmars
Ambitieuze, eerlijke klimaatplannen 
afdwingen, dat was het doel van de veer-
tigduizend mensen die meededen aan de 
Klimaatmars in Amsterdam. Onder hen 
naar schatting tweehonderd Castricum-
mers. Foto: Ans Pelzer

Op de fi ets 
naar Klimaattop
Oud-geschiedenisdocente Karen Faber 
(57) is samen met dertig anderen op de 
� ets naar de klimaattop in Glasgow 
vertrokken. Een symbolische rit. ,,Het 
klimaat is nu het belangrijkste waaraan we 
iets moeten doen.” Foto: aangeleverd

Willeke Alberti 
in De Santmark
Eindelijk was het gelukt om Willeke Alberti 
voor een optreden in De Santmark te 
strikken. Na een vervelend coronajaar was 
er weer iets leuks te vieren. Zo’n 60 bewo-
ners en een aantal verzorgenden genoten 
zichtbaar van het optreden. 
Foto: Henk de Reus

Crowdfundings-
actie voor Bart
Op de voorpagina deze oproep. Bart Been-
tjes hoopt mee te doen aan het wereld-
kampioenschap parasur� ng in Californië, 
waar veel geld voor nodig is. Er is een 
crowdfundingsactie gestart. 
Foto: Hans Boot

Intocht Sint 
bijna als vanouds
Het heeft er tot het laatste moment om 
gespannen of de Sinterklaasintocht dit jaar 
zou doorgaan. Alles hing af van de corona- 
persconferentie van het kabinet en van 
burgemeester Toon Mans. De laatste gaf 
uiteindelijk groen licht voor de intocht. 
Foto: Henk de Reus

Sponsorloop 
voor minima
Leerlingen van het Jac. P. Thijsse College 
hebben met een sponsorloop bijna drie-
honderd cadeaus bij elkaar gerend. De 
goede-doelen-actie was bedoeld om 
gezinnen die het niet zo breed hebben op 
een feestelijke manier Sinterklaas te laten 
vieren. Foto: Henk de Reus

Bijzonder project 
studenten
Studenten Lars, Matthijs, Denny en Bart 
hebben de smaak te pakken. Het bijzon-
dere project dat ze bedachten voor hun 
examen op Hogeschool InHolland kon nog 
wel eens een leuk bedrijf opleveren. Ze 
ontwikkelden een Re-Ty en brachten die in 
productie. Foto: Hans Boot

Proefrijden met 
deelauto
Zo’n dertig inwoners schreven zich in om 
een proefritje te maken in een elektrische 
deelauto. Het was een drukte van belang op 
de parkeerplaats aan de Van der Mijleweg in 
Bakkum. Vijftien mensen schreven zich 
meteen de� nitief in voor deelname aan de 
deelauto’s. Foto: Ans Pelzer

Kijkhut weer 
afgebrand
In het duingebied bij Castricum en Heems-
kerk is onlangs op verschillende plekken 
brand gesticht. Een van de meest getro� en 
objecten is de vogelkijkhut ‘Boetje van 
onze Kees’, die eind november geheel 
verloren ging. Over de herbouw heeft PWN 
gelukkig goed nieuws. Foto: aangeleverd

Derde plaats voor 
Rosanne Rootert
Met haar hulp aan burgerinitiatief ‘Reclame 
Fossielvrij’ belandde Rosanne Rootert uit 
Castricum op de derde plaats van de Trouw 
duurzame 100 van 2021. Zij en compagnon 
Femke Sleegers willen een verbod op 
reclames door de fossiele industrie. Foto: 
Marianna van der Stel/Fossielvrij NL

Maranathakerk 
monument?
Het Cuypersgenootschap heeft het college 
verzocht om de Maranathakerk te 
beschermen als gemeentelijk monument. 
De kerk is voor Castricum een beeldbepa-
lend voorbeeld van wederopbouwerfgoed 
volgens het genootschap. 
Archief-foto: Hans Boot
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Laten we hopen dat 
in 2022…

we samen weer kunnen doen wat we willen … we naar een 

hardcore feest kunnen … we ook offline op zoek kunnen naar 

een nieuwe geliefde … we ook weer ‘s avonds naar de bioscoop 

kunnen … we weer kwartaal bijeenkomsten met de 
ondernemers hebben … onze kinderen weer lol kunnen 

maken met elkaar … we elkaar weer eens zien in de kroeg … we het 

weer eens kunnen hebben over iets anders dan het niet eens zijn 

met de coronamaatregelen … dat we bedrijven niet alleen 
met subsidies hoeven open te houden … de inflatie 

komende generaties ons niet de nek omdraait ... we elkaar gewoon 

eens zonder aarzelen kunnen knuffelen ... we de hekken rond onze 

senioren kunnen slopen ... we naar een bandje op het ‘Horecaplein’ 

kunnen luisteren ... al onze winkels weer essentieel zijn
… Emergo weer kan optreden … we gewoon onze neus kunnen 

snuiten zonder daarna een test te moeten doen .... in plaats van 

één Omtzigt er nog een stuk of tien opstaan ... Het programma 

Zoom niet vanuit moeten maar vanuit willen gebruikt wordt  … alle 
ondernemers weer kunnen samenwerken ... we met 

zijn allen langs de lijn onze kinderen aanmoedigen ... we AZ weer 

eens naar een overwinning kunnen schreeuwen ... er komend jaar 

nog meer burgerinitiatieven komen … we ons Kerstdiner met goede 

vrienden niet moeten afzeggen …

Maar … laten we niet alleen hopen … laten we er 
ook alles aan doen … aan de ondernemers van de 

gemeente Castricum zal het ook in 2022 niet liggen …

Een goed 2022

Heeft u een origineel ‘Laten we hopen dat …. ‘ idee? Mail dat naar ovc@castricum.nl en misschien bent u dan degene die een leuk cadeautje van de OVC wint!






