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Door Hans Boot

Bonnie Snoek legt uit waar MeerBo-
menNu voor staat: ,,Dat is een initia-
tief van de stichting MEERgroen en 
Urgenda. Eerstgenoemde is al vijftien 
jaar bezig om ons land te vergroenen. 
Dat gebeurt dan niet op de traditio-
nele manier, waarbij een boom bij 
een kweker wordt gekocht. Nee, het 
gaat om het planten van zaailingen 
van bomen die normaalgesproken 
geen kans hebben om volwassen te 
worden doordat ze te weinig licht en 
lucht krijgen. 
Voor die zaailingen wordt dan een 
andere plek gezocht, waar de bomen 
wel tot hun recht komen. Het doel is 
deze winter één miljoen bomen te 
planten. Dit voldoet nog niet aan de 
vraag, want er zijn dit seizoen door 
particulieren zelfs anderhalf miljoen 
bomen aangevraagd (zie voor meer 
info: meerbomennu.nl).”

Facebook De initiatiefneemster van 
de kerstbomeninzameling licht 
vervolgens haar betrokkenheid bij 
MeerBomenNu toe: ,,Ik heb mij hierbij 
samen met de Bomengroep van tran-
sitie Castricum als vrijwilliger aange-
sloten, omdat ik mij ernstig zorgen 
maak over de terugloop van de biodi-
versiteit. De gewenste aanplant zorgt 
voor meer zuurstof in de lucht en de 
opslag van CO2. Het is ook een 
manier om klimaatverandering tegen 
te gaan.”

Op de vraag hoe ze op het idee kwam 
om haar kerstbomenactie te starten, 
antwoordt Bonnie: ‘’Deze winter 
waren we van plan heel veel zaai-
lingen te oogsten, maar door de 
coronacrisis was het niet mogelijk om 
met veel vrijwilligers tegelijk aan de 
slag te gaan. Daarom heb ik een 
oproep gedaan op Facebook voor het 
inzamelen van kerstbomen en andere 

bomen en struiken waar mensen 
geen ruimte meer voor hebben. 
Daarop zijn ongeveer 40 reacties 
binnen gekomen en in twee dagen 
hebben we zo’n 70 bomen mogen 
ontvangen. Een mooi resultaat dus.”

Dierenduintje
Bonnie vertelt ook hoe het nu verder 
gaat: ,,Zoals verzocht zijn de bomen 
afgeleverd bij het groendepot van de 
gemeente aan de Duinenboschweg. 
Daarbinnen hebben we van de 
gemeente een stukje grond in bruik-
leen gekregen voor de opslag van het 
groen dat wij inzamelen. Dat wordt 
binnenkort opgehaald door MeerBo-
menNu en naar de verzamellocatie in 
Hoofddorp gebracht in afwachting 
van een tweede leven. Lezers die hun 
tuin herinrichten en hun plantgoed 
aan ons willen doneren, wordt vrien-
delijk verzocht om overgebleven 
bomen en struiken op elke vrijdag of 
zaterdag bij het hek van genoemd 
depot schuin tegenover het Dieren-
duintje neer te zetten. 
Voor vragen of aanmelding als vrijwil-
liger kan men een mailtje sturen naar 
bomen@transitiecastricum.nl.”

Castricum - 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 vorige week het initiatief voor de inza-
meling van kerstbomen bij het groendepot van de gemeente aan de 
Duinenboschweg.

Kerstbomen krijgen tweede leven
Eva en Rebekka overhandigen samen met hun moeder Cora Schipma een boom aan Bonnie Snoek. Naast haar zoontje Kees. Foto: Hans Boot

Castricum - De politie ontving afge-
lopen vrijdagochtend twee keer een 
melding van inwoners die een 
monteur aan de deur kregen voor 
het vervangen van de watermeter. 
De betre�ende bewoners wisten 
echter nergens van. De politie is op 
onderzoek uitgegaan en daaruit 
bleek dat alles in orde was. De man 
kon de benodigde werkzaamheden 
alsnog gaan uitvoeren.

Twijfel over 
vervangen 
watermeter
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Door Hans Boot

Emiel Bellis werd in 1934 in het 
ziekenhuis van Alkmaar geboren, 
maar groeide op in Petten. Het 
gezin, dat werd gezegend met 
negen kinderen, verhuisde voor het 
begin van de oorlog naar de Kaas-
stad, zoals Emiel vertelt: ,,Dat had te 

maken met het werk van mijn vader 
die een eigen schildersbedrijf had. 
Tot ons huwelijk ben ik daar blijven 
wonen en had allerlei baantjes. Ik 
deed veel in de vervoersdienst en 
was onder andere bijrijder op een 
vrachtwagen die levensmiddelen 
rondbracht in de kop van Noord-
Holland. Voor mijn trouwen ben ik 

omgeschoold tot metselaar en ging 
in de leer bij een aannemer in 
Spanbroek.”
Echtgenote Annie van de Berg is 
afkomstig uit een heel andere hoek 
van het land: ,,In 1936 zag ik het 
levenslicht in Eindhoven, waar mijn 
vader een café had. Mijn moeder 
kon daar echter totaal niet wennen. 
Zij was een dochter van tuinder en 
groentehandelaar Thijs Dekker die 
in de Dr. Jacobilaan in Bakkum 
woonde. Mijn ouders zijn in 1937 
verhuisd naar Koog aan de Zaan. 
Daar begon mijn vader een ko�  e-
huis en werd later ook nog sluis-
wachter. Na mijn lagere schooltijd 
ben ik meteen gaan helpen in het 
huishouden thuis en in de zaak.”

Ronde van Krommenie
Het antwoord op de vraag waar het 
stel elkaar ontmoette, wordt kort en 
krachtig beantwoord door Emiel: 
,,Bij het � etsen.” Hij zegt daarop: ,,Ik 
was namelijk van jongs af aan een 
fanatiek amateurwielrenner en 
deed overal aan rondes mee. Zo 
nam ik in 1953 deel aan een toer-
nooi rond de Wijde Wormer. Annie 
stond als toeschouwer langs de 
kant en omdat het wel tussen ons 
leek te klikken hebben we een 
afspraakje gemaakt. Daarna hebben 
we elkaar twee jaar niet meer 
gezien, want het probleem was dat 
Annie katholiek was en ik niet.”

Annie vult aan: ,,Het is uiteindelijk 
allemaal goed gekomen. In 1955 
kwamen we elkaar weer tegen bij 
de ronde van Noord-Holland in 
Zaandam en riep ik ‘Hup Emiel’ toen 
hij voorbij � etste. Het bleef daarna 
nog een paar weken stil, maar op 
derde Pinksterdag sloeg de vonk 
echt over tijdens de ronde van 
Krommenie. Mijn ouders vonden 
het jammer dat Emiel niet van onze 
kerk was, maar hebben hem al 
gauw aanvaard. Om in de kerk te 
kunnen trouwen is Emiel vervolgens 
katholiek geworden.”

Flink
Op 4 januari 1956 werden in Koog 
aan de Zaan zowel het burgerlijk als 
kerkelijk huwelijk van Emiel en 
Annie gesloten. De bruidegom 
haakt daarop in met twinkelende 
oogjes: ,,We hadden haast, want het 
was een ‘moetje’. Dat kunstje 
hoefden ze ons dus niet meer te 
leren… In juni van dat jaar werd dan 
ook zoon Jacco geboren. Tot 1957 
woonden we in bij mijn schoonou-
ders, maar in hetzelfde jaar kregen 
we gelukkig een woning in onze 
woonplaats. Daarna volgden diverse 
verhuizingen in verband met mijn 
werk, onder andere naar Venlo, tot 
we in 1960 in Alkmaar terecht 
kwamen. In dat jaar werd onze 
dochter Marjo geboren. Uiteindelijk 
streken we in 1974 in Castricum 
neer, waar ik bij aannemer Flink aan 
de slag ging en wij een woning 
konden gaan huren in de Zoutman-
laan. Overigens ben ik altijd metse-
laar gebleven en heb bij verschil-
lende aannemers in de regio 
gewerkt tot ik op 60-jarige leeftijd 
moest stoppen vanwege lichame-
lijke klachten.”

Le Champion
De bruid neemt het gesprek weer 
over en vertelt over de gezamenlijke 
hobby wielrennen: ,,Vanaf de jaren 
70 zijn we lid en vrijwilliger geweest 
van wielervereniging Le Champion. 
Emiel was actief op de materiaal-
wagen en deed reparaties in de 
centrale werkplaats van de club in 
Heiloo. Ik hielp onder andere bij 
inschrijvingen van wedstrijden en 
verzorgde de hotelkamerindelingen 
bij meerdaagse tochten.” Emiel en 
Annie hebben inmiddels vier klein-
kinderen en zeven achterkleinkin-
deren. Feest vieren was er echter 
voor dit briljanten paar ook niet bij 
vanwege de coronamaatregelen. 
,,Dus drinken we er vanmiddag 
maar een stevige borrel op”, besluit 
Emiel, waar Annie volledig mee 
instemt.

Castricum - Als ze allebei niet zo’n grote liefhebber waren geweest van de 
wielersport, hadden ze elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet. Annie van de 
Berg sprong medio jaren 50 bij Emiel Bellis achterop en stapte niet meer 
af. Met burgemeester Mans stonden bruid en bruidegom vorige week 
maandag stil bij hun 65-jarig huwelijk.

Wielrennen loopt als een rode 
draad door briljanten huwelijk

De trouwfoto van Emiel en Annie uit 1956. Foto: aangeleverd

Emiel en Annie met burgemeester Toon Mans. Foto: Hans Boot
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Agenda raadsinformatiebijeenkomst 
14 januari 2021

   aadsin ormati e i eenkomsten
19.30 – 20.45 Presentati e stand van zaken dossier Limmen Zandzoom

19.30 – 20.45 Presentati e voorlopig ontwerp groenbeleidsplan en lijst bijzondere   
 bomen

 Pauze

21.00 – 22.30  Tijdelijke Commissie Begroti ng 

 bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op 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 één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een  is inspreken 
niet (meer) mogelijk.  hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

aadss 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 
25 januari.

onta t
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 7014 of 088 909 7094.

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Nog een paar dagen om u aan te melden 
voor de inkoopactie isolatie

copyright @volkskrant

Sinds egin okto er loo t er 
een olle ti e e inkoo a ti e 
woningisolati e, georganiseerd 
door de gemeente astri um in 
samenwerking met uur aam 
Bouwloket   kunt i  ier oor 
aanmelden tot ri dag  anuari  

us wees snel  Binnen de e a ti e 
kunt u een s er  ge ri sde en 

ri li ende o  erte aan ragen oor 
de maatregelen  s ouwmuurisolati e, 

loerisolati e, odemisolati e, 
dakisolati e en isolerende egla ing  

raag nu nog een ri li ende 
o  erte aan ia www duur aam ouwloket nl astri umisoleert  

nkoo a ti e
Er zijn inmiddels al 300 o  ertes aangevraagd. De reden waarom de inkoopacti e wordt 
georganiseerd is omdat de gemeente u graag verder wil helpen bij het energiezuinig maken 
van uw woning. w woning isoleren is goed voor uw portemonnee, uw wooncomfort en 
voor onze toekomst,  aldus wethouder Binnendijk. Een collecti ef van vakkundige regionale 
isolati ebedrijven biedt u deze mogelijkheid voor een scherpe o  erte.  

eer in ormati e, we inars en ad iesges rekken
Tijdens de webinars in oktober werden de verschillende isolati emaatregelen, de inkoopacti e 
en de beschikbare subsidies uitgelegd. Wilt u meer advies? De gemeente biedt grati s 
adviesgesprekken aan bij Duurzaam Bouwloket.  kunt zich aanmelden voor de inkoopacti e, 
het webinar terugkijken en u aanmelden voor een adviesgesprek door te kijken op 
www.duurzaambouwloket.nl/castricum.  kunt ook zelf een stappenplan maken voor het 
verduurzamen van uw woning via woningplannner.duurzaambouwloket.nl. Duurzaam 
Bouwloket is bereikbaar per mail (info@duurzaambouwloket.nl) of telefonisch (072 - 743 39 56).

Acti e loopt tot 15 januari

Agenda Raadsplein 
21 januari 2021

  
 ommissies
19.30 – 21.00  Consultati e voorlopig ontwerp groenbeleidsplan 
  consultati e lijst bijzondere bomen 
   

19.30 – 20.15 Moti e prakti jkondersteuner   

  
20.15 – 21.00  Doelgroepenverordening 

  
 Pauze

21.15 – 22.15  Onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar a  andeling klachten 
  

21.15 – 22.15    Commissie Algemene Zaken  
  

 1A Aanwijzing plaatsvervangend griffi  er 
 2A Besluitenlijst raadsvergaderingen 10 en 17 december 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - it de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
  
22.30 – 22.45  aads ergadering 
   

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Aanwijzing plaatsvervangend griffi  er  
 B Moti e prakti jkondersteuner 
 5 Toelati ng  beëdiging nieuw raadslid 
 6 Sluiti ng

VACCINATIESTRATEGIE
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Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Amberlint (kavel 17) in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 30 
december 2020 (WABO2002692)
Charlott e Ruyslaan 33 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst 
5 januari 2021 (WABO2100001)
Van Duurenlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 5 januari 
2021 (WABO2100004)
Julianaweg 35a in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 4 januari 2021 
(WABO2100008)
Dorpsstraat 70 in Castricum, het bouwen van 15 appartementen, datum ontvangst 31 
december 2020 (WABO2100012)
Klein Dorregeest 7 in Akersloot, het bouwen van een schuilstal, datum ontvangst 4 januari 
2021 (WABO2100015)
Zeeweg 31 in Castricum, het vergroten van de schuur, datum ontvangst 4 januari 2021 
(WABO2100017)
Woude 36d in de Woude, het realiseren van een B&B, datum ontvangst 4 januari 2021 
(WABO2100018)
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
Eerste Groenelaan 139 in Castricum, het bouwen van een erker, verzenddatum 5 januari 
2021 (WABO2002381)
Koningsweg 76 in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met 
schuur, verzenddatum 6 januari 2021 (WABO2002354)
Goudenregenlaan 68 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
5 januari 2021 (WABO2002564)

Dorpsstraat 15 in Castricum, het wijzigen van de gevels van het bijgebouw, verzenddatum 
7 januari 2021 (WABO2002332)
Koningsweg 76b in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met 
schuur, verzenddatum 6 januari 2021 (WABO2002356)
Koningsweg 76 in Akersloot, het verbouwen van een monumentale stolpboerderij met 
schuur, verzenddatum 6 januari 2021 (WABO2002356)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Hazelnootlint 2 in Limmen, het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum 18 december 
2020 (WABO2001944)
Simon Pauwelslaan 21 in Akersloot, het plaatsen van een erfafscheiding, verzenddatum 
18 december 2020 (WABO2002317)
Magnolialint 18 in Limmen, het bouwen van een garage, verzenddatum 18 december 2020 
(WABO2002278)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 
Verleende standplaatsvergunning Ramai’s Foodtruck • iedere maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en zondag, Balatonfüredplein Castricum, verzenddatum 4 januari 2021 
(APV2000896)
Drank- en horecavergunning en terrasvergunning IJssalon Onder Nul, Rijksweg 31a in 
Limmen (HORECA200075)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

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

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties 
van start
In Nederland gebruiken veel overheidsorganisati es uw gegevens. Het gaat om gegevens van 
burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen. 
Staat er toch een fout in een registrati e? Dan moet deze snel worden hersteld. Het nieuwe 
Meldpunt Fouten in Overheidsregistrati es (MFO)  kan hierbij helpen.

Wat doet het MFO?
Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisati es bij het corrigeren van een fout in 
een overheidsregistrati e. Het MFO:
•  wijst de weg naar de overheidsorganisati e die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
•  helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de 

problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
•  helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één 

overheidsorganisati e bij is betrokken of als het gaat om registrati e-oversti jgende problemen 
en fouten.

•  helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretati e 
voor onbedoelde gevolgen zorgen.

•  helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar 
mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we 
er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing 
bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Samenwerking met melder en organisati es
Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken overheidsorganisati es, net zo lang 
tot gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere 
overheidsorganisati es. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisati es met advies en 
coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisati e niet of 
onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren.

Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is te vinden op rvig.nl/mfo en op Rijksoverheid.nl. Op rvig.nl/mfo staan 3 formulieren: 
voor burgers, bedrijven en (semi) overheidsorganisati es. Die kunnen daarmee online een 
melding doen.

De werkzaamheden starten in de week van 11 januari en duren tot en met half maart. 
Voor het deel waar gewerkt wordt, geldt dat de straat niet bereikbaar is voor gemotoriseerd 
verkeer, er kan dan niet geparkeerd worden. Voetgangers hebben wel doorgang. De 
Dorpsprakti jk blijft  wel met de auto bereikbaar. 

Meer informati e op www.castricum.nl onder ‘Parkeren en Verkeer/werkzaamheden’. Voor 
vragen kunt u terecht bij projectleider Marco van Beek, ti jdens kantooruren telefonisch 
bereikbaar op 088-9097541 of per e-mail: marcovanbeek@debuch.nl.

Wegwerkzaamheden Korte Cieweg
Nieuwe trottoirtegels en riool

In de Staatscourant van 7 januari 2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:
Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen:
- in Henriett e Roland Holststraat te Castricum
- nabij woning Lindenlaan 53 te Castricum
- nabij woning Tulpenveld 84 te Castricum
Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kenteken van 
betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbe-
horende tekening – kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunt u 
bezwaar maken. Kijk voor meer informati e op www.castricum.nl 

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats
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Castricum - In het afgelopen jaar 
werden veel leuke activiteiten gean-
nuleerd vanwege de geldende maat-
regelen om het coronavirus in te 
dammen. Bij Stichting Welzijn 
Castricum vindt met het daarom 
hoog tijd worden dat er een leuke 
activiteit gaat plaatsvinden die onder 
alle omstandigheden kan doorgaan. 
Daarom organiseert men op 
zaterdag 23 januari van 14.00 tot 
15.30 uur een online pubquiz.

Jong en oud, iedereen kan meedoen, 
als je maar in Akersloot, Castricum, 
Heiloo, Limmen of Uitgeest woont. 
De vragen gaan over uiteenlopende 
thema’s, zoals sport, het Songfestival, 

enzovoort. Belangstellenden dienen 
zich vóór 21 januari aan te melden. 
Iedereen die zich opgeeft, krijgt een 
e-mail met een link naar de Zoom-
vergadering. Wie de software Zoom 
nog niet op de computer heeft staan, 
kan die intussen alvast downloaden. 
Deelnemers ontvangen op vrijdag 22 
januari de e-mail met de link naar de 
meeting. Daarin staat ook een 
antwoordformulier. Men kan dit zelf 
printen en invullen, of digitaal 
invullen. Het antwoordformulier 
kunnen de deelnemers naderhand 
bij Stichting Welzijn Castricum inle-
veren of naar stagiaire-swc@welzijn-
castricum.nl mailen. Dit is tevens het 
mailadres voor het aanmelden.

Stichting Welzijn Castricum 
organiseert pubquiz

COLUMN TANGER ADVOCATEN

En moet u een ouderschapsplan opstellen? Wordt u het 
niet eens over de hoogte van de kinderalimentatie? Of 
over de vraag wie in de echtelijke woning mag blijven?
Of bent u al uit elkaar, en wilt u de omgangsregeling 
wijzigen? Leeft uw voormalige partner het echtschei-
dingsconvenant niet na? Of krijgt u geen toestemming 
van uw voormalige partner om met de kinderen te 
verhuizen?

Dan is het wijsheid om bijstand te vragen van een 
goede advocaat of mediator. Vraagstukken binnen het 
familierecht betre�en immers vaak ingewikkelde juridi-
sche problemen, waarbij veel emoties komen kijken. 

De advocaten van Tanger Advocaten zijn hier bij uitstek 
in gespecialiseerd. Onze familierechtadvocaten hebben 
zich geheel toegewijd aan het familierecht en alles wat 
daarmee samenhangt. Denk daarbij niet alleen aan een 
echtscheiding, maar ook aan adoptie, aan verbreking 
van een samenleving en aan verdeling van een 
nalatenschap. 

Onze advocaten zijn goede juristen, ervaren adviseurs, 
onderhandelaars en sparringpartners. Zij leveren maat-
werk en adviseren u over uw rechtspositie en mogelijk-
heden op een zakelijke én persoonlijke wijze. 

Mr. Raquella Bottenheft is één van onze familierechtad-
vocaten. Zij is lid van de vFAS en onder andere gespeci-
aliseerd in mediation. U kunt contact met haar 
opnemen via 0255 – 547 816 of r.bottenheft@tanger.nl. 

Gaat u uit elkaar?

Regio - In Noord-Holland-Noord 
willen organisaties die werken aan de 
Aanpak Huiselijk Geweld en kinder-
mishandeling meer ervaringsdeskun-
digen inzetten om de aanpak te 
versterken. Men is daarom op zoek 
naar ervaringsdeskundigen op dit 
gebied.
Huiselijk geweld en kindermishande-
ling zijn een hardnekkig probleem. 
Het signaleren van huiselijk geweld 
en kindermishandeling blijft voor veel 
professionals moeilijk. Daarnaast 
blijkt uit onderzoek dat, wanneer de 
problematiek bekend is bij de hulp-
verlening, het in veel gevallen niet 
lukt om de patronen van geweld te 
doorbreken. 
Om het signaleren en het doorbreken 
van de problematiek te verbeteren, is 
het van belang dat de hulpverlening 
zo goed mogelijk aansluit bij de leef-
wereld van mensen in een huiselijk 
geweld situatie.
Kim van Laar is zelf voormalig slacht-
o�er van kindermishandeling en 
seksueel geweld. Nu zet ze haar erva-
ring dagelijks in voor het verbeteren 
van de hulp. ,,We geven gastlessen en 
voorlichting aan allemaal verschil-
lende professionals van leraren tot 
politie. Het is prachtig om te zien dat 
we tijdens deze voorlichting een 
gezicht geven aan de problemen en 
echt verbetering kunnen 
aanbrengen.’’ Het komende jaar wordt 
ervaringsdeskundigheid meer ingezet 

in Noord-Holland-Noord. Op dit 
moment worden mensen met erva-
ring met huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling opgeroepen om 
te solliciteren. Er worden de komende 
periode meerdere ervaringsdeskun-
digen uitgebreid opgeleid om een 
bijdragen te leveren aan de aanpak 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling.
Ook mensen die zich in het verleden 
schuldig hebben gemaakt aan het 
plegen van huiselijk geweld, worden 
opgeroepen om te reageren. René 
Haring is zo’n ervaringsdeskundige 
met een daderpro�el. ,,Ik help tegen-
woordig mee om bij situaties met 
huiselijk geweld de cirkel van geweld 
te doorbreken. Ook geef ik voorlich-
ting en workshops aan professionals 
en organisaties omdat de 
plegeraanpak anders moet. Mijn 
kennis, ervaringen en opleiding 
dragen tegenwoordig bij aan nieuwe 
inzichten bij beleidsmakers en een 
andere plegeraanpak. Alleen geza-
menlijk kunnen we huiselijk geweld 
stoppen.’’
Binnen dit project wordt samenge-
werkt met Team Kim, Agressie en 
daarna? en Blijf Groep. Deze organisa-
ties hebben veel ervaring met de 
inzet van ervaringsdeskundigheid. 
Deadline voor de vacature is 18 
januari. Aanmelden kan via: 
rdegroen@alkmaar.nl en/of j.de.wit@
denhelder.nl.

Organisaties zoeken ervarings-
deskundigen huiselijk geweld

Castricum - Na jaren onderhandelen en plannen maken is afgelopen maandag 
dan toch een start gemaakt met de sloop van het voormalige postkantoor aan 
de C.F. Smeetslaan, die tot eind februari duurt. Sloopbedrijf Beelen is begonnen 
aan de achterzijde van het pand. Op deze locatie worden de woonprojecten 
Romeo & Julia gebouwd. Romeo bevat 31 koopappartementen en wordt als 
eerste gerealiseerd. Op twee appartementen na zijn alle woningen inmiddels 
verkocht.  Tekst en foto: Hans Boot

Sloop postkantoor gestart

Door Henk de Reus

Castricum - Wethouder Paul Sletten-
haar overhandigde afgelopen maan-
dagmiddag de eerste dinercheque ter 
waarde van € 40,- aan Marja Jacobs 
van Buurtzorg Castricum.
In totaal zullen er de komende tijd 500 
cheques worden uitgedeeld aan 
kwetsbare mensen in Castricum, 
Limmen en Akersloot. Hierbij ligt de 
focus op alleenstaanden die via thuis-
zorgorganisaties hulp aan huis krijgen. 

Initiatief
Het initiatief komt van de gemeente. 
In maart 2020 stelde de raad een 
bedrag beschikbaar voor inwoners, 
instellingen en ondernemers die het 
tijdens corona extra zwaar hebben. 
Dat zijn er veel in de gemeente. Zeker 
nu de feestdagen achter de rug zijn 
hebben thuiszorgcliënten en restau-
ranthouders het extra zwaar. 

Twee kanten
Bij de uitwerking van het idee is de 
plaatselijk horeca en Thuiszorg 
betrokken. Personen die de bon 
ontvangen kunnen een maaltijd 
bestellen bij een horecagelegenheid 

in de gemeente. Dat mag een maaltijd 
op elk gebied zijn: snacks, Chinees, 
pizza’s of eetcafé eten. De horeca 
ondernemer die een bon als betaling 
van een thuiszorgclient krijgt kan de 
bon vervolgens opsturen naar de 
gemeente. De gemeente betaalt het 
bedrag dat op de bon staat uit aan de 
horecazaak. Op deze wijze snijdt het 
mes aan twee kanten en wordt de 
plaatselijke horeca ook gesteund. 

Overhandiging eerste
van 500 dinercheques

Uitreiking eerste dinercheque. Voorste rij van links naar rechts Marja Jacobs (Buurtzorg 
Castricum), wethouder Paul Slettenhaar en Jan Sander (Koninklijk Horeca Nederland, 
afdeling Castricum). Achterste rij: Wouter Dekker (Viva Zorggroep), burgemeester Toon 
Mans en Marjan Meijrink (Zorgbalans Castricum). Foto’s: Henk de Reus

ZATERDAG 9 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang. Vooraf 
aanmelden noodzakelijk 0251-
652479 op dinsdag of vrijdag 
9.30 – 11.30 uur.

ZONDAG 10 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
9:15 uur, Rector Jeroen de Wit 
met voorzang. Vooraf 
aanmelden noodzakelijk 0251-
652479 op dinsdag of vrijdag 
9.30 – 11.30 uur.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. ds. M. Visser. Uitslui-
tend te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

Evangeliegemeente 
Castricum. Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3
10.00 uur, Jan Jacob Hoefnagel. 
Via https://www.egcastricum.nl/
go/livestream/

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

HUISARTSEN
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Castricum - Het was vorige week in diverse straten goed zichtbaar dat de nieuwe regeling afvalsto�enhe�ng in 
werking is getreden. In de straat op bijgaande foto staat normaal een rij van zeker twintig grijze bakken, maar nu bleef 
het aanbod beperkt tot een stuk of vijf op deze plek. De vraag is wie hier nu garen bij spint. Is dat de gemeente omdat 
er veel minder restafval hoeft te worden opgehaald of zijn het de bewoners die zoveel mogelijk toeslagen van € 6,25 
proberen uit te sparen? Over een jaar zullen we het antwoord weten. Tekst en foto: Hans Boot

Veel minder grijze containers…

Castricum - Per 1 juli 2021 verhuist 
Stichting Welzijn Castricum naar het 
pand De Landbouw in het centrum 
van Castricum. De stichting Meer-
granen heeft onlangs het gebouw 
aan de Dorpsstraat verkocht aan 
een particuliere investeerder. Die zal 
het gaan verbouwen en gereed-
maken voor Stichting Welzijn.

Directeur Judith Schram spreekt van 
een hele mooie ontwikkeling. ,,Op 
de huidige locatie in Geesterhage 
lopen de inwoners niet vanzelfspre-
kend bij ons naar binnen. Daar 
hebben we niet vanzelf verbinding 
met de inwoners, terwijl dat voor 
het welzijnswerk essentieel is.” 
Wethouder Falgun Binnendijk vult 
aan: ,,Deze nieuwe locatie zit op een 
mooie zichtbare plek in het hart van 
het dorp. Hier kan onder andere 
gemakkelijk een ruimte voor inloop 
worden gecreëerd. Er zullen straks 
ook aanspreekpunten aanwezig 
zijn. Het wordt heel laagdrempelig; 
het idee is dat je zo naar binnen 
stapt voor een kopje ko�e.” De 
stichting is een huurcontract over-
eengekomen voor vijf jaar met een 

optie voor verlenging van nog eens 
vijf jaar.

Liquidatie stichtingen
Het college van Castricum was bij 
de verkoop betrokken vanwege de 
schuldafwikkeling van de stichting 
Meergranen en de stichting 
Vrienden van de Bakkerij. Deze 
stichtingen worden geliquideerd. 
De Bakkerij is verkocht voor de taxa-
tiewaarde. De gemeente houdt 
70.000 euro aan de verkoop over.

Discovery
Jongerencentrum Discovery wordt 
komend jaar ook in dit gebouw 
gevestigd. Stichting Welzijn zorgt 
voor een soepele overdracht. 
,,Komend jaar vinden alvast enkele 
bestaande en nieuwe activiteiten 
plaats in De Landbouw. Met de 
ruimte aan de achterkant met de 
geluidswerende wand zien wij 
genoeg mogelijkheden”, aldus 
Judith Schram. Door deze ontwikke-
ling komt op termijn een hoog-
staande ontwikkellocatie tussen het 
station en het centrum vrij. Het is 
nog onbekend wat daar komt.

Stichting Welzijn verhuist 
naar het hart van het dorp

Castricum - De gespecialiseerde 
diëtisten van De Voedingstuin 
weten (bijna) alles over voeding. 
Hun missie is dan ook om mensen 
een �jne relatie met eten aan te 
leren en ze te begeleiden bij hun 
doelen zoals afvallen. 
Maar... soms wil je snel resultaat. 
Bijvoorbeeld omdat je geopereerd 
gaat worden of omdat je je moti-
vatie na een lange tijd van 
pogingen tot afvallen verloren 
bent. Om te voorkomen dat je een 
crashdieet gaat volgen, is er nu iets 
nieuws in de praktijk. Vanaf deze 
maand is het team van diëtisten-
praktijk De Voedingstuin begonnen 
met BIAmed. Dit is een afvalme-
thode bedacht door en bedoeld 
voor diëtisten.
Er zijn veel voedingssto�en zoals 

vezels, vitaminen en mineralen aan 
toegevoegd, zodat je gedurende 
de shakeperiode goed doorvoed 
blijft, weinig trek ervaart en geen 
tekorten oploopt. Het voordeel 
hiervan is dat je na het stoppen 
met de maaltijdvervangers geen 
twintig kilo aankomt, hetgeen na 
crash-diëten helaas vaak wel het 
geval is. 
Tijdens de shakeperiode kom je 
naar de praktijk om te wegen en 
evalueren. Als je je doel behaald 
hebt, helpen de diëtisten je om je 
gewicht te behouden en om niet in 
oude valkuilen te vallen. 

Is BIAmed iets voor jou? Neem dan 
snel contact per telefoon (06 
81127154) of e-mail (info@devoe-
dingstuin.nl).

Onder begeleiding afvallen
met maaltijdvervangers

Met BIAmed voorkom je een terugval naar overgewicht. Foto: aangeleverd

THUISZITTERS

We zitten allemaal thuis. Hoe doen de inwoners van 
Castricum dat? Wat zijn de dagelijkse zorgen en 
welke hoop hebben we voor de toekomst? Dit keer: 
Anil Sharma (33), eigenaar van Nepalees Indiaas 
restaurant Annapurna in de Dorpsstraat in 
Castricum. ,,De hoeveelheid bestellingen is alleen 
maar toegenomen.”

Door Ans Pelzer

,,Het restaurant is gesloten maar voor de coronacrisis 
hadden wij al een uitgebreide afhaal- en bezorgser-
vice. Gelukkig kan dat allemaal wel gewoon doorgaan. 
Wij zijn alleen op maandag gesloten. De hoeveelheid 
bestellingen is toegenomen. Tussen vijf en zeven wil 
bijna iedereen zijn bestelling geleverd hebben. Dat 
zorgt natuurlijk voor een extra uitdaging. Omdat alles 
zich nu in een paar uurtjes tijd concentreert hebben 
we wel meer gaspitten nodig. Daarom gaan we 
binnenkort de keuken verbouwen. Daarnaast hebben 
we inmiddels genoeg medewerkers en een goede 
voorbereiding voor de dag dus dat gaat de goede kant 
op.”

Anil is een zoon van Indiase ouders van Nepalese 
afkomst. Hij is geboren en getogen in Nederland. Anil 
woont met vrouw en dochter in Amsterdam. Aanvan-
kelijk had hij een andere loopbaan voor ogen in de 
accountancy en in de IT maar het ondernemerschap 
trok hem meer aan. ,,In het restaurant ben ik onder de 
mensen. Het �jne aan Castricum vind ik het dorpsge-
voel. De bewoners zijn open minded en je krijgt hier 
altijd eerlijke feedback. Dit is voor een restaurant 
belangrijk omdat je altijd je best moet blijven doen.”

Veiligheid medewerkers
,,Een oom van mij is aan corona overleden. Mijn ouders 
zijn ook op leeftijd en vallen onder risicogroep. Ik heb 
regelmatig contact met mijn ouders en neem daardoor 
de coronamaatregelen in acht. Hier in het restaurant 
hebben we het meteen heel serieus aangepakt door 

onder andere schermen tussen de tafels te plaatsen. 
Wij proberen ook de veiligheid van de medewerkers te 
garanderen. Tijdens deze crisis is het verder voor mij 
eigenlijk hetzelfde als altijd. Alleen wat minder klant-
contact dan normaal. Het enige voordeel is misschien 
dat ik nu vaker om 21.30 uur thuis ben. Gewoonlijk, als 
het restaurant open is, kan het wel 23.30 uur worden.” 

Thuis onderwijs geven
Net als veel andere ouders moeten ook Anil en zijn 
vrouw hun dochter thuis onderwijs geven. Dat kan 
overdag. Zijn vrouw runt een kledingzaak in het 
centrum van Amsterdam en die is op dit moment 
gesloten dus werken ze allebei in de avonden in het 
restaurant. 
Voor hun dochter krijgen ze hulp van opa en oma. 

Bijzondere keuken
,,Groenten, peulvruchten en specerijen spelen een 
belangrijke rol in de Indiase keuken, zo’n dertig 
procent van de Indiase bevolking is vegetariër. We 
werken met heel veel kruiden en allemaal natuurlijke 
specerijen. Om iets zoeter te maken worden bijvoor-
beeld gedroogde granaatappelpitjes en gedroogde en 
gemalen mango gebruikt. In India is heel veel zon dus 
alles wat maar gedroogd kan worden heeft men 
eeuwenlang experimenteel kunnen drogen. Vandaag 
de dag komen ongeveer 70 procent van kruiden op 
wereld uit India vandaan. We gebruiken dus een 
enorme variëteit aan kruiden.Indiaas koken is een 
ambacht een kok moet heel veel ervaring hebben om 
dat goed te kunnen doen.” 

Twintig kilo uien
,,De voorbereiding voor de dag begint al vroeg in de 
middag. De kok begint vaak met snijden van twintig 
kilo uien. Dit brengt hij samen een aantal kruiden aan 
de kook. Na anderhalf uur gaan er groenten zoals 
wortels, spitskool, bleekselderij en bloemkool door de 
uien heen. Na tweeënhalf uur koken wordt alles door 
de blender gehaald en is de ‘gravy’ geboren. Deze 
gravy vormt de basis voor de meeste curry-gerechten. 
De Indiase keuken staat ook bekend om de tandoori 
oven. Dit is een steenoven met een opening aan de 
bovenkant en een cilindervormige inhoud. Hier wordt 
het vlees in gegaard en het naanbrood in gebakken. 
De Nepalese keuken is een combinatie van Indiase en 
Tibetaanse invloeden.” 

Steun de horeca
Anil merkt op dat klanten die de lokale horeca willen 
steunen, het beste direct bij het restaurant naar keuze 
kunnen bestellen. ,,Wij betalen commissie aan partijen 
als Thuisbezorgd. Wil je de restaurants helpen, bel of 
bestel via de onderneming zelf.”

Anil en zijn team (foto: aangeleverd)
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Hoe gaat het nu met….. Carly Nooij?

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 verschil-
lende 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 16 juni 2004 sprak ik met Carly 
Nooij (destijds 14 jaar). Zij woonde bij 
haar ouders en zus en was net 
verhuisd naar een andere woning. 
Carly wilde in Amsterdam of in een ver 
land gaan wonen en trouwen met een 
rijke man. Ze zei: ,,School kan ermee 
door. Maar ik heb best veel huiswerk 
en er zijn nog zoveel andere dingen. 
Dansen is het leukste wat er is. Ik wil 
heel graag naar de dansacademie.” In 
januari 2021 spreek ik haar weer. 
Samen met haar partner en hun 
zoontje Wietse van zes maanden. Het 
interview van 2004 vindt ze bij herle-
zing ‘een tikkeltje gênant’.

Carly (31) in 2021
,,In Amsterdam wonen? Ik heb het 
menigmaal geprobeerd maar kan er 
niet settelen. De anonimiteit van de 
stad en het voortdurende aanbod van 
feestjes en activiteiten gaven mij 
onrust. In Castricum is het vertrouwder 
en meer ons kent ons. Ik woon alweer 
een tijdje in Castricum. Tot voor kort 
op de Dorpsstraat en ook nu ben ik 
recent verhuisd. Ik woon samen met 
Erwin Zonneveld. “
 
Gezin in 2021
Erwin schuift met zoon Wietse aan bij 
het gesprek. Hij werkt bij de marine als 
oudste o�cier van Zijner Majesteits 
Mercuur. Voor zijn werk is hij vaak weg. 
Carly heeft dan in de zorg voor Wietse 

veel hulp van ouders en schoonouders 
die ook allemaal in Castricum wonen. 

Hoe ze elkaar leerden kennen?
,,We kennen elkaar van school en ruim 
twee jaar geleden hebben we geappt. 
Samen een wijntje gedronken en ik 
ben nooit meer weggegaan”, vertelt 
Carly. ,,We zijn zeker van plan in 
Castricum te blijven.” 

Danscarrière?
,, Bij de dansacademie werd ik een 
paar keer afgewezen. Of je ertussen 
komt hangt ook erg af van wat ze in 

een bepaald jaar zoeken. Daarna ben 
ik begonnen met een opleiding tot 
fysiotherapeut en daar verslikte ik me 
in de theorie. Toen de PABO, maar ja: 
dat huiswerk he?! Dat studeren was en 
is niet mijn ding. Nu werk ik op de 
serviceafdeling bij Tromp Medical. 
Daar heb ik het naar mijn zin met leuke 
collega’s en een prettige werkgever. Ik 
behandel vragen van klanten en doe 
de planning van technici. Daarnaast 
ben ik bezig met een opleiding tot 
pedicure. In coronatijd is het allemaal 
even lastig maar daarna ga ik het zeker 
afronden.” 

Castricum nu?
,,Onze zoon is een poepfabriek dus de 
nieuwe afvalscheiding is wat nadelig 
hier, vanwege een snel vullende grijze 
bak. De kosten zijn daardoor een stuk 
hoger dan eerst, de communicatie had 
duidelijker mogen zijn vanuit de 
gemeente. Maar ik moet er wel bij 
zeggen dat ik totaal niet thuis ben in 
de (lokale) politiek. Grotendeels van 
wat er speelt in de gemeente lees ik op 
de Facebookpagina ‘Je bent een Castri-
cummer als’ en in de Castricummer.” 

Uitgaan en reizen?
,,We zijn het gelukkigst met een 

goed glas wijn voor de open haard. 
Het uitgaan mis ik ook niet zo. Met 
een kleine wordt dat sowieso wat 
minder, en door de corona is alles nu 
dicht. Reizen wilde ik graag en dat 
heb ik in het verleden ook door 
mooie vakanties gedaan, maar niet 
om er te gaan wonen. De wintersport 
vind ik nog steeds heel leuk en dat 
doe ik ook nog steeds. Vooral snow-
boarden vind ik leuk. Erwin is afge-
lopen jaar mee geweest en gelukkig 
ook met het wintersport-virus 
besmet. Samen met mijn mannen 
zijn vind ik nu toch echt het 
allerleukste.” 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. jong en pril; 7. gift aan een bedelaar; 12. griep-
je (verkoudheid); 13 gelijkmatig; 14. Europeaan; 15. kilowatt
(afk.); 17. lichte herenoverjas; 19. flink; 21. boksterm (afk.); 22.
beet; 24. Canarisch eiland; 27. tweewielig voertuig; 28. bloed-
vat; 30. Chinese vermicelli; 31. meisjesnaam; 32. staat (natie);
33. explosieven opruimingsdienst (afk.); 35. spottende
gelaatsuitdrukking; 37. deel van gelaat; 38. dikke zoete kleve-
rige stof; 41. object management group (afk.); 42. oorzaak
(resultaat); 44. bouwvallig huis; 46. insectenlarve; 47. gelijk-
spel (Engels); 48. tekengerei; 49. vlinderlarve; 50. deel van
een fornuis; 52. vergrootglas; 54. iets door elkaar mengen; 56.
gemeentelijk energiebedrijf (afk.); 58. schoft (klootzak); 61.
Europeaan; 62. zangstem; 64. voorste zeil; 65. lading; 67.
waterloop; 68. bejaard; 70. slim en sluw; 72. wilde haver; 73.
plaats in Friesland; 76. deel van hals; 77. extra large (afk.); 78.
grote zanggroep; 79. reinigingsmiddel; 81. familielid; 82. tui-
meling; 83. welpenleidster; 84. tijdperk; 86. onzin (wartaal); 87.
gebraden ribstukje.

Verticaal  1. wolfachtig roofdier; 2. klein kind; 3. de schepper;
4. tweegevecht; 5. grappig; 6. Nederlandse omroepvereniging;
7. jongensnaam; 8. oud Italiaans betaalmiddel; 9. Fries voor
moeder; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. niet nauwkeurig; 16.
doorwaadbare plaats; 18. moeder (kindertaal); 20. wandver-
siering; 21. vaatwerk; 23. boomvrucht; 25. nul (niets); 26.
maatschappelijke positie; 27. smal sportvaartuigje; 29. vlees-
gerecht; 32. plaats in Engeland; 34. droog (kaal); 36. plaats in
Noord-Holland; 37. klein paardje; 39. borstbeeld (romp); 40.
Europees land; 42. gang van een paard; 43. schaakstuk; 45.
zachte metaalsoort; 46. pasvorm; 51. reuzel; 53. telwoord; 54.
ontspannen; 55. droogoven; 56. kleur van de regenboog; 57.
peulvrucht; 59. eikenhout van schors ontdoen; 60. buffet in
een café; 62. plaats voor een café; 63. ransel (pukkel); 66.
slangvormige vis; 67. lager agrarisch onderwijs (afk.); 69. rivier
in Engeland; 71. rivier in Utrecht; 73. golfputje; 74. inval (plan);
75. luizenei; 78. oogholte; 80. voor (in samenstelling); 82. Ver-
enigde Naties (afk.); 85. aluminium (scheik. afk.).

Carly met ‘haar mannen’. Foto: aangeleverd

Het interview met de toen 14-jarige Carly in 2004 in deze krant. Foto: Ans Pelzer



Nederland telt al bijna 7 miljoen vrijwilligers.
Toch missen we jou nog!
Als vrijwilliger maak je een verschil in het leven van
anderen.  Wie leert een oudere facetimen met haar
kleinkinderen? Een vrijwilliger. Wie schreef dat stukje in
het clubblad over de beroemde voetbalster toen ze
negen jaar was?  Een vrijwilliger. Wie leest er voor aan
de kinderen van een Syrisch gezin of helpt de moeder
Nederlands spreken? Een vrijwilliger.  Wie neemt
iemand mee uit wandelen?  Een vrijwilliger. 
Wie bestuurt de vereniging? Een vrijwilliger. 
 
Werk jij ook mee om Nederland nog mooier te maken?
Ons land wordt gemaakt door iedereen die er woont.
Door de miljoenen mensen voor wie andere mensen
helpen de normaalste zaak van de wereld is en die
graag vrijwilligerswerk doen. Het geeft veel voldoening
en brengt ons in contact met mensen die we anders
nooit hadden ontmoet. ‘Mensen maken Nederland’, is
het motto van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021.
Wil je meewerken aan een samenleving die geen
sololeving is?
Neem een kijkje op de website
www.vrijwilligerswerkcastricum.nl om te kijken wat er
in jouw buurt  gevraagd wordt. Of mail naar
vcc@welzijncastricum.nl. Gedurende de lockdown is het
mogelijk dat sommige organisaties nog gesloten zijn
voor nieuwe vrijwilligers, maar je al aanmelden kan
natuurlijk altijd!

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

SAMEN WERKEN AAN WELZIJN

SOCIAAL TEAM 

2021, JAAR VAN DE VRIJWILLIGE INZET

l

Daarom kies je voor 
montessorionderwijs! 

Actueel onderwijsconcept  
Montessorionderwijs is meer dan honderd jaar oud, maar was 
nooit actueler! Want in de huidige maatschappij zijn kritisch 
denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, initiatief 
nemen, samenwerken en sociale vaardigheden belangrijk. 
Onze kinderen leren van jongs af aan hun eigen leervraag te 
formuleren. Ze weten precies wat ze moeten doen om hun 
doelen te bereiken. Ze zijn gewend te plannen, een vraagstuk 
van meerdere kanten te bekijken en creatieve oplossingen 
voor problemen te bedenken. Hierdoor zijn zij uitstekend 
voorbereid op de uitdagingen van het vervolgonderwijs en 
hun verdere leven.  

Geschikt voor ieder kind 
Montessorionderwijs ‘leert kinderen het zelf te doen’. Dat houdt 
in dat we rekening houden met de individuele behoeften van 
een kind. We spelen in op ‘gevoelige periodes’ ofwel ‘groei-
sprongetjes’ waarin het kind vanuit zichzelf een vaardigheid 
wil oefenen. Ieder kind krijgt daardoor zijn eigen unieke leerlijn 
en leert in zijn/haar eigen tempo. Daardoor is er een zekere 
keuzevrijheid, maar vakken uit de weg gaan is natuurlijk niet 
mogelijk. Dit noemen we vrijheid in gebondenheid. Montessori- 
leraren zijn extra geschoold om een stimulerende omgeving 
te creëren waarin ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. 

Kleinschalig, sociaal en gemoedelijk 
Wij zijn een kleinschalige, sociale en warme school. Een 
vrolijke en veilige omgeving voor leerlingen én hun ouders. 
En dat is precies hoe we het graag hebben. Want montessori  - 
onderwijs gedijt bij rust, structuur en kleinschaligheid. Bij indivi-
duele aandacht voor kinderen en persoonlijk contact met hun 
ouders die we als het éven kan actief betrekken bij het reilen  
en zeilen van onze school. Dit schooljaar zijn we verhuisd naar 
het moderne en duurzame schoolgebouw aan de Sokkerwei. 
Dat is maximaal 6 minuten fietsen voor iedereen uit Castricum 
en Bakkum! 

Positief Inspectierapport 
Na een tegenvallend inspectierapport in 2018 schakelden we 
hulp in. We verbeterden onder andere het rekenonderwijs. 
Mede daardoor scoorden onze kinderen daarna dik boven 
het landelijk gemiddelde op de eindtoets en kregen we com-
plimenten van de Inspectie van het Onderwijs. De verbeterin-
gen maken nu deel uit van ons reguliere onderwijsaanbod.  

 
Alles onder één dak: 

Onderwijs, kinderopvang, peuterklas en bso
 in samenwerking met Forte Kinderopvang.

Maximaal 6 minuten fietsen voor 
iedereen uit Castricum en Bakkum

Kom kennismaken!
www.moncas.nl

 

Montessorischool Castricum
Sokkerwei 4
0251-654888

‘LEER MIJ 
HET ZELF 
TE DOEN’

Zie redactie elders 
in deze krant!

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

* Gevraagd:
Verzamelaar zoekt audioappara-
tuur van voor 1995, platenspeler, 
versterker, boxen enz. Ik haal het 
graag bij u op. 
Tel. 0251-212896
* De Scooterbox 
repareert alle merken scooters en 
scootmobielen. Wij halen uw scooter 
gratis op. Ook levering nieuwe. www.
descooterbox.nl 06-22020702 AGM-
Dealer
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone � etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
Te koop:
Poef roze, siersteentjes en deksel,15,-, 
Noordho�  in je pocketboekjes, 5,- 
p.st., div. woordenboeken, 10,- p.st. 
Tel. 072-5055782
Te koop:
Nouveau nr. 15/16-2020 (Heleen van 
Royen op cover), 1x gelezen. 2,50. Zie 
marktplaats voor andere nrs. tk. Tel. 
06-11210131
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,,Onze winkel krijgt een complete 
metamorfose”, zegt supermarktma-
nager Bregje Maes. ,,De verbouwing 
blijft binnen de bestaande muren, 

maar de winkel krijgt een volledig 
nieuwe inrichting en wordt ruimer 
van opzet. We gaan onze klanten 
meer verse producten bieden, onder 

andere dagelijks verse sushi, meer 
soorten vers brood en alles voor de 
borrel.” Dinsdag 26 januari 2021 om 
11.00 uur staat het team van Albert 
Heijn Castricum weer vol enthousi-
asme klaar om klanten te ontvangen 
in de vernieuwde winkel. Tijdens de 
verbouwing van Albert Heijn 
Castricum kunnen klanten terecht bij 
de Albert Heijn-winkels in Heemskerk 
(Rijkstraatweg en Kerkweg) en Heiloo 
(Het Hoekstuk, ’t Loo en Rosendaal)

Castricum - De vestiging van Albert Heijn in winkelcentrum Geesterduin 
sluit zaterdag 16 januari om 15.00 uur tijdelijk de deuren. De supermarkt 
wordt vervolgens omgebouwd tot het nieuwste winkelconcept van 
Albert Heijn. Dinsdag 26 januari om 11.00 uur gaat Albert Heijn 
Castricum weer open. Dan kunnen klanten kennismaken met een prach-
tige nieuwe winkel waar nog meer aandacht is voor vers, lekker en 
gezond eten.

Complete metamorfose 
Albert Heijn Castricum

Bregje Maes van Albert Heijn Castricum: ,,Meer ruimte en meer vers in onze vernieuwde Albert Heijn.”
Foto: Albert Heijn/Andries van der Ree

Regio - Er is weer een nieuw jaar 
begonnen en dan is het weer tijd om 
de binnenboel een frisse schilders-
beurt te laten geven voor de 
komende jaren. Goed uitgevoerd 
schilderwerk hoeft per de�nitie niet 
duur te zijn. Hans v.d. Berg is een 
gediplomeerd schilder met al meer 
dan 35 jaar ervaring, waarvan 20 jaar 
als zelfstandige. Hans komt persoon-
lijk bij de klant langs voor een vrijblij-
vende en duidelijke o�erte op maat 
en voert het werk ook zelf uit, dus 
geen verrassingen achteraf. Bij Hans 
v.d. Berg kan men terecht voor zowel 
binnen- als buitenschilderwerk, 

wanden, plafonds sauzen, behangen 
van alle soorten behang, maar ook 
voor water- of roetschade. Hans v.d. 
Berg werkt uitsluitend met professio-
nele materialen en volgens de 
geldende richtlijnen. 
Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar 0251-248 030/06 
22228516 of stuur een e-mail naar: 
hvdbschilderwerken@outlook.com.
Bezoek voor meer informatie ook: 
www.hansvdbergschilderwerken.nl. 
Het is natuurlijk ook mogelijk alvast 
een o�erte aan te vragen voor het 
buitenschilderwerk voor aankomend 
jaar. 

Hans wenst u een 
gezond en kleurrijk 2021

Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder met al meer dan 35 jaar ervaring. 
Foto: aangeleverd

IJmuiden - Het digitaliseren van alle 
soorten videobanden, smal�lm en 
dia’s is helemaal in. Foto Loek 
Anderson is daar al ruim vijftien jaar 
zeer succesvol mee bezig. Alle dier-
bare herinneringen worden over-
gezet op USB-stick, DVD of externe 
harde schijf. Het laatste hal�aar is de 
belangstelling voor het digitaliseren 
van oude familiebeelden fors 
gestegen.

Volgens Loek Anderson komt dit 
doordat de mensen in deze nare 
coronatijd veelal gedwongen thuis 
zijn en dus meer tijd hebben om de 
zolder of kasten eens goed op te 

ruimen. Daarbij komt vaak oud 
beeldmateriaal tevoorschijn. 
,,Afdraaien met een projector of 
videorecorder kan allang niet meer 
en weggooien wil je ook niet.’’ Laat 
daarom dierbare herinneringen bij 
Foto Loek Anderson digitaliseren en 
overzetten op een modern medium. 
Wie met de oude familiebeelden 
naar de zaak aan de Trompstraat 1-5 
komt, kan daar alle vragen stellen. 
Loek vertelt in alle rust duidelijk het 
complete verhaal, inclusief een vrij-
blijvende prijsopgave. Bel voor meer 
informatie: 0255 535818. Uiteraard 
worden de richtlijnen van het RIVM 
strikt opgevolgd.

Nieuwe kijk op 
oude familiebeelden

Loek Anderson heeft veel ervaring in het digitaliseren van oud beeldmateriaal. 
Foto: aangeleverd

Het jaar is nog erg nieuw, zo ook de 
boom van deze maand. Hij ís zelfs 
nog helemaal geen boom, hij moet 
er nog een wórden. De werkgroep 
‘Bomen over Bomen’ heeft zich 

verbonden met de Stichting Meer-
BomenNu, die zich tot doel heeft 
gesteld dit jaar Nederland te 
verrijken met zo mogelijk een 
miljoen nieuwe bomen. Maar met 

een groep mensen samen jonge 
eiken, esdoorns, kastanjes, vlier-
struiken, hazelaars en/of wilgen uit 
de bossen en plantsoenen halen is 
in COVID-19-tijd niet mogelijk. 
Lezers van deze krant mogen 
natuurlijk wel zelf, samen met hun 
kinderen, eikeltjes verzamelen, of 
misschien liggen er thuis ook nog 
wat kastanjes van de herfsttafel. 
Vindt u eikeltjes die al een beetje 
aan het uitlopen zijn, zoals op de 
foto, dan moet het uitlopertje naar 
beneden in de aarde. Dat is namelijk 
het worteltje van de nieuwe eik! 
Heeft u in uw tuin al zaailingen 
staan, of boompjes tot zo’n twee 
meter hoog, die u eigenlijk wel kwijt 
wilt, dan kan dat ook. Stekken van 
wilgen, vlier en populier zijn ook 
welkom. Stuur een mailtje naar 
bomen@transitiecastricum.nl, dan 
neemt een lid van de werkgroep 
contact met u op. De boompjes, in 
een pot aangeleverd, mogen verza-
meld worden op het terrein aan de 
Duin en Boschweg.
Lees ook het interview in deze krant 
dat Hans Boot met Bonnie heeft 
gehouden op deze inzamelplek.

Heeft u ook een boom, die u eens in 
het zonnetje wilt zetten? Stuur dan uw 
e-mail naar bomen@transitiecas-
tricum.nl, graag met foto en uw 
verhaal, waarom juist deze boom 
waardevol voor u is!

Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de 
maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom 
hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal 
erachter, is daarbij van belang. Deze maand geen boom, maar een boom 
in wording: de eik.

Boom van de maand:
eik (in wording)

Eikeltjes die al eikenboom aan het worden zijn! Foto: aangeleverd
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Castricum - Dit schilderachtige tafereel was vorige week te zien op de route van een van de wandelingen door het bos 
rond Kijk-Uit. Plotseling kun je oog in oog staan met een kudde grazende dieren, die je allemaal schaapachtig aankijken 
en zich afvragen waarom je hun rust komt verstoren. Een regenboog maakt het plaatje compleet en dat krijg je zomaar 
voor niets in ons mooie bos- en duingebied. Foto: Hans Boot

Of je zo uit een schilderij stapt

Limmen - Na 55 jaar stoppen Thea 
van Lieshout en Piet Frans met het 
inzamelen van kleding. Ooit 
begonnen voor de organisatie 
‘Mensen in nood’ en uiteindelijk over-
gegaan in Sam’s Kledingactie werd 
nog altijd kleding ingezameld. Veel 
mensen wisten het adres aan de 
Visweg 20 te vinden om hun kleding 
in te leveren voor het goede doel. Nu 
voor Thea en Piet de leeftijd begint 
op te spelen, hebben ze besloten om 
een punt te zetten achter het inza-
melwerk. Helaas heeft zich nog 
niemand aangemeld om het werk 
over te nemen. Gehoopt wordt dat 

iemand in Limmen beschikbaar is om 
de inzameling van kleding voort te 
zetten. Dat moet iemand zijn met 
voldoende ruimte in eigen schuur of 
garage om de ingebrachte kleding te 
kunnen opslaan. Tot 15 januari 
kunnen mensen hun kleding nog bij 
Thea en Piet kwijt, daarna stoppen ze 
ermee. ,,We willen iedereen 
bedanken voor het trouw a�everen 
van de kleding voor het goede doel’’, 
laten ze weten. 
Belangstellenden om het inzamel-
werk over te nemen kunnen contact 
opnemen (072 5051398 / t.lies-
hout3@kpnplanet.nl).

Nieuw inleveradres voor Sam’s 
Kledingactie in Limmen gezocht

Castricum - Zaterdagmiddag stond in het parkje bij De Loet een prullenbak in 
de brand. Ook de dispenser voor hondenpoepzakjes had vlam gevat. De 
brandweer werd om 13.13 uur gealarmeerd en wist de brand snel te blussen 
met een schuimblusser. Foto: Nikos van Kempen/Nikos.112

Buitenbrandje bij De Loet

LEZERSPOST

Naar aanleiding van het nieuwe afvalbeleid en de opmerking van 
onze wethouder de heer Paul Slettenhaar ,,Dit doen de mensen in 
Castricum niet’’. Hierbij een foto van wat de mensen dus wel doen. Ik 
constateerde dat op meer plekken in een straal van vijfhonderd meter 
bij de Cieweg en Triade op zaterdagochtend.

Ton van Rooij

In ‘Lezerspost’ van 6 januari stond een noodkreet met betrekking tot overvolle papiercontainers. Aan het eind van 
deze noodkreet werd de vraag gesteld aan burgermeester Mans, of er niet een goede oplossing voor was. Ik ben 
weliswaar niet burgemeester Mans, maar kan wel een oplossing aandragen.

Naast de Pancratiuskerk in de Dorpsstraat staan al sinds jaren diverse grote containers waarin men papier en 
karton kan achterlaten. Als men de poort van het naastgelegen parochiekerkhof door loopt, ziet men direct aan de 
rechterkant een inham met daarin de containers. Vele Castricummers maken daar wekelijks al volop gebruik van 
en de opbrengst van het papier gaat ook nog eens naar een goed doel: het ontwikkelingswerk in Ethiopië. Men 
dient dus ook meteen drie doelen: een bijdrage aan de afvalscheiding, geen rommel op het parkeerterrein bij 
Geesterduin en een bijdrage voor de mensen in Ethiopië. Tip: maak de kartonnen dozen plat, dan kan er nog veel 
meer bij in deze containers.

Jeanne Lammertink, Castricum

Hooggeëerd publiek, beste inwoners van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, hier zijn we weer; een nieuwe 
voorstelling van Circus Buch! ,,De organisatie kraakt in voegen en medewerkers lopen op tandvlees” luidt de kop 
boven een artikel in de Alkmaarsche Courant. En wederom staan ze met een lege kassa, dus gaan ze maar weer 
met de pet rond om de bodemloze put te vullen met gemeenschapsgeld, ONS geld. Nadat de vorige keren de 
vraag om geld al gehonoreerd was door de deelnemende gemeenten, zal ook dit keer de portemonnee getrokken 
gaan worden. En hoeveel keren zal deze act in de toekomst nog opgevoerd gaan worden?

Als straks blijkt dat het afvalplan toch mislukt is (waarvoor al gewaarschuwd is, omdat hele partijen PMD afval 
alsnog verbrand moeten worden tegen hoge kosten aangezien teveel burgers hun afval niet goed scheiden), zal 
dat wederom een gigantische kostenpost opleveren. En hoezo, ,,medewerkers lopen op tandvlees”? Het duurt 
maanden eer je een antwoord krijgt op een schriftelijke vraag en terugbelafspraken worden standaard niet nage-
komen. Ik krijg juist de indruk dat de medewerkers allemaal een pauzenummer aan het opvoeren zijn.

Praktijkvoorbeeld: Een ambtenaar van de gemeente Bergen rijdt in een autootje met opschrift van de gemeente 
Heiloo naar het gemeentehuis van Uitgeest om te vergaderen. Na a�oop van de vergadering gaat ieder weer in 
zijn autootje een kant op en gaat verder met… ja, met wat eigenlijk? En dan lees ik ook nog in het krantenbericht 
dat iedereen overbelast is. Inmiddels zijn bijna alle autootjes voorzien van nieuwe belettering met BUCH-logo; tsja, 
het geld moet rollen.

Het BUCH-circus zal altijd blijven rondtrekken, want de vier deelnemende gemeenten kunnen het zich niet permit-
teren om de circustent af te breken. Dit was de wintervoorstelling; om de tent warm te stoken staat circusdirecteur 
Dick van Huizen in de piste geld te verbranden. ONS geld. Hij zal in 2021 ongetwijfeld nog menigmaal een konijn 
uit de hoge hoed toveren, zoals een echte circusartiest betaamt.

Co Nanne, Limmen

Afvalbeleid

Papiercontainers

Circus Buch

Het delen van boekentips kan op 
dinsdag 19 januari of donderdag 28 
januari tijdens het online ko�e-
uurtje van 10.30 tot 11.30 uur. Dit 
vindt plaats in de vorm van video-
bellen via het gebruiksvriendelijke 
platform Jitsi. Via www.bknw.nl/
agenda kunnen belangstellenden 
zich aanmelden. Om iedereen de 
gelegenheid te geven om mee te 
praten, is de maximale groepsgrootte 
acht personen.

Online leeskring 
over de Zeven zussen
De boeken uit de Zeven Zussenreeks 
van Lucinda Riley zijn zonder enige 
twijfel de meest gelezen boeken van 
de afgelopen twee jaar. Inmiddels 
zijn er zes delen verschenen in de 
populaire serie, waarvan de laatste, 
‘De zevende zus’, eind april 2021 uit 
zal komen. Fans van deze reeks die 

hierover met andere liefhebbers 
willen praten, kunnen deelnemen 
aan de online leeskring rond deze 
boeken. Het maakt niet uit hoeveel 
boeken men van deze reeks heeft 
gelezen om mee te kunnen praten. 
De online bijeenkomst vindt plaats 
op woensdag 20 januari om 10.30 
uur.

Werkwijze
Na aanmelding via www.bknw.nl/
agenda ontvangen de deelnemers 
een link per e-mail. Deze link is te 
gebruiken op de telefoon, tablet of 
computer op het tijdstip dat de 
boekenclub begint. Op de telefoon 
of tablet moet men nog wel even de 
‘Jitsi Meet’ app downloaden en op de 
computer heeft men Google Chrome 
nodig. Eventueel bestaat de moge-
lijkheid tot het voeren van een test-
gesprek vooraf.

Online boekentips en leeskring 
bij Bibliotheek Kennemerwaard
Castricum - Bibliotheek Kennemerwaard organiseert in januari drie 
bijeenkomsten om online over boeken te praten. Deze bijeenkomsten 
zijn voor iedereen die net een mooi boek gelezen heeft en dat wil delen, 
maar ook voor mensen die juist niet meer weten wat ze moeten lezen en 
tips willen krijgen.








