
12 januari 2022Castricum e.o.

2
Leo van Schoonhoven en 
Marjo Husslage nemen 
afscheid van politiek

3
Verkiezing voor 
onze gemeenteraad 
komen eraan!

6
Prijswinnaars ‘Handje 
Contantje’ bekend

REGIO MEDIA GROEP

Limmen - In de nacht van vrijdag op 
zaterdag is aan de Oosterzijweg een 
voertuig in brand gevlogen. De 
brand werd rond 01.45 uur opge-
merkt en bij de politie gemeld. Het 
voertuig stond geparkeerd tussen 
andere voertuigen in, het direct 
ernaast geparkeerde voertuig liep 
eveneens schade op. Mogelijk is er 
sprake geweest van brandstichting. 
De dienst forensische opsporing van 
de politie doet hier onderzoek naar.

Voertuig mogelijk 
in brand gestoken

Door Hans Boot

De gemeente en Scholz Ontwikkeling 
hebben een gevarieerd plan 
ontworpen voor de zuidkant van 
Akersloot. Dit omvat 73 woningen 
tussen de Startingerweg, Delving en 
Hoocamp, waaronder achttien sociale 
huurappartementen, zeven sociale 
grondgebonden woningen in de cate-
gorie tot 245.000 euro. Daarnaast zijn 

er 22 rijtjeswoningen, zes twee-onder-
één- kapwoningen, drie seniorenwo-
ningen en zeventien vrijstaande 
woningen gedacht.
Aangezien de gehele zuidkant van 
Akersloot sinds een jaar deel uitmaakt 
van het beperkingengebied van 
Schiphol, zou er niet met de bouw 
kunnen worden gestart voordat het 
Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat daarmee akkoord gaat 

middels een verklaring van geen 
bezwaar. Die verklaring werd eind 
november vorig jaar bij de ILT van dit 
ministerie aangevraagd en vervolgens 
in een brief van 22 december afge-
geven, omdat werd voldaan aan de 
criteria voor bijzondere 
omstandigheden.
Zodra de verklaring van geen bezwaar 
is verwerkt in het ontwerpbestem-
mingsplan, wordt dit aangeboden aan 
het college om ter visie te gaan.
Portefeuillehouder Slettenhaar 
reageerde enthousiast: ,,We zijn blij 
dat dit obstakel uit de weg geruimd is. 
Vakkundig werk van zowel Scholz 
Ontwikkeling als het gemeentelijk 
apparaat!’’

Akersloot - Voor een groot woningbouwplan aan de zuidkant van Akers-
loot was het noodzakelijk dat de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILV) een verklaring van geen bezwaar zou afgeven, omdat de locatie valt 
onder het beperkingengebied van luchthavengebied Schiphol. Deze 
verklaring is nu binnen, dus het ontwerpbestemmingsplan wordt 
binnenkort ter visie gelegd.

Plan voor 73 woningen
in Akersloot kan ter visie

Een situatietekening van het plangebied. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Door de hele gemeente trokken kinderen vorige week langs de deuren om kerstbomen op te halen. Bij 
sommige fanatiekelingen lag de tuin vol met dennenbomen. De inleveractie bleek een mooie tijdsbesteding in de 
laatste week van de kerstvakantie. Elke kerstboom leverde bovendien vijftig cent op. Foto: Bart Kaandorp / Marja 
Nootebos

Kinderen op pad voor 
inleveractie kerstbomen

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

KIPWORSTJES
4E GRATIS

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
WITLOF STAMPPOT 

MET 2 CORDON BLEU
SAMEN€ 6,99

SOEP VAN DE WEEK:
OSSENSTAARTSOEP 

PER POT  € 3,99
VLEESWARENTRIO 

SMEERWORST
BACON

MORTADELLA
SAMEN € 5,99

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

2,10

TOMPOUCE VAN DE WEEK

ROOD FRUIT TOMPOUCE MET PASSIE
LUCHTIGE RODE VRUCHTEN MOUSSE MET PASSIE CREMEAUX 

TUSSEN KNAPPERIG BLADERDEEG

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG 
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl
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DONDERDAG 13 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.00 tot 12.00 uur met kerkcafé, 
plek voor ontmoeting en 
gesprek.

St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

VRIJDAG 14 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 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

ZATERDAG 15 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met koor Jubilate.

ZONDAG 16 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen. 
Week van de Eenheid. Uitslui-
tend te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

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

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Sietse Oppenhuizen. 
Via https://www.egcastricum.nl/
go/livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: eucharistieviering 
met kleinkoor, Caecilia- en litur-
gisch koor. Voorgangers: Pastor 
R. Visser, Pastor J. Olling, Pastor 
K. Kint, Pastor I. Leemput en 
Pastor M. Nagtegaal.

DINSDAG 18 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 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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Door Ans Pelzer

Beiden waren van 2014 tot 2022 
vertegenwoordigers in de lokale 
politiek. Husslage aanvankelijk voor 
de SP, Van Schoonhoven werd in 
2014 wethouder voor CKenG. In 2016 
viel het toenmalige college. Van 
Schoonhoven kwam in 2018 terug 
voor de lokale partij CKenG en 
Husslage voor de SP. Husslage en Van 
Schoonhoven verlieten om verschil-
lende redenen hun partij. De afge-
lopen vier jaar waren zij beiden actief 
in een eenmansfractie. Husslage 
moest enkele maanden geleden om 
gezondheidsredenen stoppen. In 
maart vertrekt ook Van Schoonhoven 
uit de actieve politiek. Daarmee 
verdwijnen de eenpersoonsfracties 
uit de lokale politiek.

‘Veel energie’
Er zitten meer dan genoeg senioren 
in de raad en het wordt tijd om 
plaats te maken voor de nieuwe 
generatie, zo menen ze. Van Schoon-
hoven: ,,Als eenmansfractie kost het 
ongeloo�ijk veel energie om alle 
dossiers te kennen. Bovendien werd 
ik beperkt doordat afsplitsers geen 
commissieleden mogen hebben. Je 
staat er dus echt alleen voor. Niet 
goed om die beknotting aan te 
brengen. Positief vond ik de samen-
werking rondom thema’s met andere 
partijen. Ook speelt mee dat het me 
heel veel energie kost als ik het 
ergens helemaal niet mee eens ben. 
Daar wind ik me ongezond veel over 
op.’’

Husslage: ,,Ik probeerde te selecteren 
en niet alle onderwerpen helemaal 
te doorgronden. Ook schoof ik regel-
matig aan bij anderen om onder-
werpen uit te diepen. Als eenper-
soonsfractie is het heel zwaar. Maar 
het belangrijkste is toch wel dat mijn 
gezondheid me in de steek heeft 
gelaten en ik het nu fysiek niet meer 
kan.’’

Hoogtepunten
Van Schoonhoven: ,,Ik vind het heel 
mooi dat de gemeente door een 
burgerinitiatief en de daaruit voort-

komende opstelling van de gemeen-
teraad, nu verplicht is om het initia-
tief van de Initiatiegroep Nieuw 
Zwembad serieus te nemen. Daar 
ben ik echt tevreden over.”

Husslage: ,,Aanvankelijk was er een 
meerderheid om winkelcentrum 
Geesterduin uit te breiden. Ik zat 
voor de SP in de raad, toen we met 
behulp van een enquête die uitbrei-
ding wisten af te blazen. Ik ben daar 
nog steeds blij om. Anders hadden 
we nu nog meer leegstand gehad.”

Dieptepunten
Beiden benoemen het lokale beleid 
rondom statushouders: mensen die 
een erkende vluchtelingenstatus 
hebben en voor huisvesting en 
begeleiding verdeeld worden over 
alle gemeenten in Nederland. 
Husslage is verontwaardigd over de 
manier waarop Castricum statushou-
ders niet of weinig begeleidt. ,,Ik 
maak me grote zorgen om die 
mensen. Ze worden slecht gehuis-
vest en wonen zeer klein in tijdelijke 
woningen en ver van andere bewo-
ners af. Door gebrek aan perspectief 
zijn alle bewoners die ik heb leren 
kennen, en dat zijn er zeker zes, 
depressief geworden.’’

Van Schoonhoven: ,,Ik bekijk het 
zakelijk. Als samenleving hebben we 
er belang bij dat statushouders zo 
snel mogelijk een leven op kunnen 
bouwen. Dan betalen ze belasting in 
plaats van aan een uitkeringsinfuus 
te hangen. Volwaardig burgerschap 
draagt bij aan waardencreatie voor 
ons allemaal. Dit willen ze zelf ook 
het liefst. Help ze, in plaats van de 
armoedige en negatieve basis voor 
de aanpak van nu.’’
Husslage: ,,Het minimale wordt 
gedaan om aan de verplichtingen 
van het Rijk te voldoen. Maar wie 
schiet daar nu wat mee op? De 
statushouders worden er ongelukkig 
van en voor het dorp is het gewoon 
ook prettiger als mensen meedraaien 
in die samenleving.’’

‘Zelf gecreëerd probleem’
Van Schoonhoven: ,,Er gaat een heel 

klein percentage van de sociale 
woningvoorraad naar statushouders, 
mits ze voorrang hebben, maar dat is 
in Castricum afgeschaft.” Husslage: 
,,Nu wordt een voorstelling van 
zaken gegeven. Alsof die handvol 
statushouders verantwoordelijk is 
voor de krapte aan sociale woningen. 
Terwijl Castricum al decennia 
verzuimt om de sociale woningvoor-
raad op peil te krijgen.’’

Van Schoonhoven: ,,De tijdelijke 
huisvesting aan de Puikman en de 
beweging om in Alkmaar in een 
wooncentrum statushouders te 
plaatsen zijn allemaal trucjes om 
het zelf gecreëerde ‘statushouders-
probleem’ buiten Castricum te 
houden.’’

Wensen voor de politiek Van Schoon-
hoven: ,,Meer politici als Pieter 
Omtzigt. Meer vanuit de lange 
termijn denken. Minder tijd 
verspillen aan zinloze discussies over 
gemeenschappelijke regelingen. 
Veel meer eigen denkwerk door 
ambtenaren en wethouders in plaats 
van alles uit te besteden aan externe 
bureaus. 
Het betoog van Omtzigt - en ik 
ervaar dat exact zo - is dat ‘huur-
lingen’ �nancieel afhankelijk zijn van 
het lokale bestuur en dus geen eigen 
koers meer durven varen. We zien nu 
steeds meer burgerinitiatieven. 
Gebruik die vaak doordachte initia-
tieven op de goede manier. De 
gebiedsregisseurs als intermediair 
tussen burger en overheid, leek een 
leuk idee. Maar omdat ze in dienst 
zijn van de gemeente kunnen ze niet 
onafhankelijk werken.’’

Husslage: ,,Raad- en commissiebe-
sprekingen worden steeds meer een 
kwestie van dertien fracties een 
verklaring laten a�eggen die al vast-
ligt vanaf het fractieoverleg, in plaats 
van een opbouwende dialoog tussen 
partijen. Er wordt helemaal niet naar 
elkaar geluisterd. De opzet van de 
commissievergaderingen was juist 
om met elkaar in gesprek te gaan. 
Breng de dialoog terug.’’

Beiden vinden vernieuwing van het 
lokaal bestuur hard nodig. Om iets 
voor elkaar te krijgen en om gemoti-
veerde nieuwelingen te vinden.

Toekomst
Husslage: ,,Ik wil graag meer rust en 
tijd om te schilderen. Taalles geven in 
de bieb lijkt me ook fantastisch en ik 
wil meer tijd voor sociale contacten. 
Op de achtergrond houd ik me nog 
wel bezig met de politiek. Mijn 
actuele wens is een elektrische drie-
wieler. Door mijn gezondheid ben ik 
beperkt mobiel - ik kan nu maar een 
heel klein stukje �etsen - zo’n drie-
wieler zou me veel vrijheid geven. 
Dat lijkt me heerlijk!”

Van Schoonhoven: ,,Ik oriënteer me 
op een maatschappelijk doel: een 
vereniging ondersteunen. Ik ga me 
met mijn ervaring en netwerk 
inzetten voor dat doel. En ik zou 
geen ondernemer zijn als ik niet nog 
meer plannen heb. Ik peins over een 
bureau waar inwoners terecht 
kunnen die verdwalen in de bureau-
cratie van gemeente en andere 
instanties. Tegenmacht organiseren, 
noemt Omtzigt dat.”

Castricum - Na acht jaar gemeenteraad verlaten Leo van Schoonhoven en 
Marjo Husslage de lokale politiek. ,,Er zitten genoeg senioren in de raad. 
Het wordt tijd om plaats te maken voor een nieuwe generatie.’’

Leo van Schoonhoven en Marjo 
Husslage nemen afscheid van politiek

Na acht jaar politiek is het tijd voor vernieuwing, vinden Van Schoonhoven en 
Husslage. Foto: Ans Pelzer

Welk team van vier personen legt als 
eerste een puzzel van duizend 
stukjes? De puzzel wordt verzegeld 
geleverd, deelname kost 20 euro. 
Het evenement is op 22 januari om 
20.00 uur online, via Zoom. 
Aanmelden kan via de website 
https://novyvelzeboer.nl/seizoensar-
tikelen of door een e-mail aan info@
novyvelzeboer.nl te sturen. Vermeld 
daarin uw naam, adres (waar u 
puzzelt), telefoonnummer en 
e-mailadres. 
Organisator Rob Dekker meldt dat 
inmiddels iets meer dan vijftig 
teams ingeschreven staan. Er 
kunnen maximaal honderd teams 
deelnemen.

Tweede editie 
puzzelchallenge
Akersloot - Na het grote succes van 
vorig jaar januari organiseert 
Novy - Toys2Play Velzeboer op 
zaterdag 22 januari de tweede 
editie van de puzzelchallenge. Aan 
de vorige editie deden maar liefst 
88 teams mee; ruim 300 mensen 
hebben mee gepuzzeld.



woensdag 12 januari 2022 

Gemeentenieuws

Verkiezing voor 
onze gemeenteraad 
komen eraan!
Nog ruim twee maanden en dan kunt 
u een weer een nieuwe gemeenteraad 
kiezen. Op deze gemeentepagina 
brengen wij u regelmatig op de hoogte 
van het verkiezingsnieuws. U kunt de 
informatie ook lezen op onze website: 
www.castricum.nl/verkiezingen. 

Wat is en doet de gemeenteraad? 
Bij de gemeenteraadsverkiezing stemt u 
op de kandidaten voor de gemeenteraad 
van onze gemeente. De kandidaten met de 
meeste stemmen komen als raadslid in de 
gemeenteraad. Hierdoor oefent u invloed uit 
op de keuzes die de raad maakt.

In onze gemeenteraad zitten 25 raadsleden. 
Zij bepalen het beleid van de gemeente op 
de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld:

• Willen we meer sportvoorzieningen?
• Waar mogen woningen worden 

gebouwd?
• Mogen de OZB-belastingen worden 

verhoogd?
• Hoe zorgen we voor een goede 

afvalinzameling?

Wat de gemeenteraad nog meer doet:

• Contact houden met de inwoners 
• Controleren of burgemeester en 

wethouders het beleid goed uitvoeren
• Begroting maken
• Financieel jaarverslag van de gemeente 

controleren

Wanneer stemmen? 
Op 14, 15 en 16 maart
U kunt voor de gemeenteraad stemmen 
op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 
16 maart 2022. Op woensdag zijn alle 
stembureaus open. Op maandag en 
dinsdag een beperkt aantal. Welke dat zijn, 
bepalen we nog. Zo spreiden we de drukte 
in de stembureaus. 

Wie mag stemmen? 
Stemmen is in Nederland niet verplicht, 
maar wel een mooi recht. Maak er gebruik 
van! U kunt stemmen: 

• als u in onze gemeente staat 
ingeschreven

• als u 18 jaar of ouder bent (op 16 maart) 
• als u de Nederlandse nationaliteit heeft 
• én als u niet bent uitgesloten van 

kiesrecht

Komt u uit een ander land? Lees hier 
of u mag stemmen: www.kiesraad.nl/
verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/
niet-nederlandse-inwoners

Corona-veilig
U kunt tijdens de komende verkiezingen op 
meerdere dagen uw stem uitbrengen. De 
overheid nam dit besluit. Zo spreiden we 
de drukte in de stembureaus (nog) beter. 
Daarmee wordt het risico op onderlinge 
besmetting met het coronavirus kleiner.

Vind meer algemene informatie op 
ElkeStemTelt.nl

     

Agenda Raadsplein 13 januari 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

21.15 – 22.30 Presentatie stand van zaken project natuurontwikkeling 
Zanderij Noord 

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op 13 januari en 20 januari vergadert de 
raad online vanwege de coronamaatregelen. 
U kunt alle vergaderingen live volgen 
via castricum.raadsinformatie.nl. Hier 
vindt u ook de vergaderstukken. U kunt 
de raadsvergaderingen ook achteraf 
terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de
vergadering aan bij de griffie. Bij commissies 
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk. 
Tijdens raadsinformatiebijeenkomsten kunt 
u meepraten. Het is niet nodig u hiervoor 
aan te melden. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan of 
wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan 
voor het Raadsspreekuur. Deze is elke 2 
weken op maandagavond. Aanmelden kan 
via de griffie, tot de donderdag voorafgaand 
aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. Het 
eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 24 januari 2021.

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij de 
griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl, of 
telefoon 088 909 7014 of 088 909 7094.

     

Agenda Raadsplein 20 januari 2022
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan Laamens 
19.30 – 20.15 Consultatie subsidieregeling energiebesparing bestaande 

woningbouw Castricum 2022
20.15 – 21.00 Commissie Algemene Zaken* 

1A Voor het perceel Castricum B 3859 geen voorbereidings-
besluit te nemen en geen bestemmingsplan vast te stellen
2A Besluitenlijst raadsvergadering 23 december 2021
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

2E Vragen uit de raad
Pauze 

21.15 – 22.15 Notitie Toeristenbelasting 
21.15 – 22.15 Amendementen bij het voorstel voorbereiding van de 

nieuwbouw voor het onderwijs in Castricum Oost*
22.30 – 22.45   Raadsvergadering

1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost incl. amendementen (onder voorbehoud 
van commissiebehandeling) 

B Voor het perceel Castricum B 3859 geen voorbereidings
besluit te nemen en geen bestemmingsplan vast te stellen 
(onder voorbehoud van commissiebehandeling)

5 Sluiting

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Brakenburgstraat 35 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 30 december 2021 (WABO2102509)
Brakersweg 3a in Castricum, het vergroten en veranderen van de woning, datum 
ontvangst 30 december 2021 (WABO2102511)
Clusiuslaan 4 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst
30 december 2021 (WABO2102513)

Eerste Groenelaan 25 in Castricum, het vervangen van een aanbouw en het 
plaatsen van erker aan de voorzijde, datum ontvangst 2 januari 2022 (WABO2200004)
Kerklaan 39 in Akersloot, het veranderen van de gevel van de woning (monument), 
datum ontvangst 2 januari 2022 (WABO2200003)
Outerlant 6 in Akersloot, het vergroten van de berging en plaatsen dakopbouw, 
datum ontvangst 31 december 2021 (WABO2102515)
Wisseven 14 in Castricum, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
3 januari 2022 (WABO2200002)
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Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Rollerusstraat 1 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 
6 januari 2022 (WABO2102135)
Van Duurenlaan 9 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
5 januari 2022 (WABO2102215)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Oosterbuurt (achter) 5 in Castricum, het plaatsen van bijenkasten, 
verzenddatum 30 december 2021 (WABO2101706)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Aangevraagd

Zeeweg 8 in Castricum, het bouwen van een stalling, wijzigen parkeerterrein, 
datum ontvangst 31 december 2021 (WABO2102520) 
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.

Rectificatie van publicatie 15 december 2021:

‘t Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
3 december 2021 (WABO2102319)
Deze vergunning was eerder ingediend onder WABO2102313 (deze is ingetrokken)

Verleend

Kastanjelint 4 in Limmen (kavel 2), het bouwen van een woning, verzenddatum 
9 november 2021 (WABO2100871)
Klapweide 30 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 5 januari 
2022 (WABO2102220)
Lydweg 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 6 januari 2022 
(WABO2102448)
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De nieuwe naam is op 10 januari om 
12.30 uur via www.vonkopleidingen.
nl gepresenteerd. Op de vestigingen 
van de scholen werd de nieuwe 
naam op verschillende schermen 
getoond en konden medewerkers, 
studenten en leerlingen vanaf dat 
moment kennismaken met de 
nieuwe naam en het nieuwe logo 
van hun school.

Verklaring van de naam
De naam Vonk is tot stand gekomen 
op basis van de input van een 
vragenlijst die door een afvaardiging 
van leerlingen, studenten, ouders, 
stakeholders en medewerkers is 
ingevuld. Zij gaven aan dat het 
onderwijs van Vonk een bijdrage 
levert om eenieder vanuit eigen 
motivatie stap voor stap te laten 
ontwikkelen. Dit doet men onder 
andere door het blijven aanbieden 
van ondernemend en innovatief 
onderwijs. ,,We laten elkaar spran-
kelen, oftewel een vonk. Met het 
nieuwe logo brengen we deze bewe-
ging in beeld. Het staat voor de stap 
omhoog, de groei en de sprong die 
je kunt maken binnen onze 
opleidingen.’’

Bestuurlijk al gefuseerd
De beide organisaties zijn sinds 1 
januari al bestuurlijk gefuseerd. Het 
nieuwe college van bestuur, 
bestaande uit voorzitter Helma van 
der Hoorn (voormalig voorzitter 

college van bestuur van ROC Kop van 
Noord-Holland) en lid Gerard Oud 
(voormalig lid college van bestuur 
Clusius College), werkt de komende 
maanden toe naar een instellings-
fusie. Vanaf 1 augustus gaan de acht 
vestigingen van het Clusius College 

en de vier vestigingen van het ROC 
Kop van Noord-Holland ook voor de 
buitenwereld verder als Vonk.

Nieuwe organisatie
Vanaf dat moment bestaat de organi-
satie uit twaalf vestigingen waar zo’n 
1.275 medewerkers eraan werken om 
de bijna 5.000 studenten, 1.500 
cursisten educatie, 100 studenten 
vavo en 4.000 vmbo-leerlingen een 
van de 105 opleidingen af te ronden, 
voor 14 branches. Ondanks het 
vergroten van de organisatie blijft 

men zich inzetten voor de kleinscha-
ligheid waar beide partijen voor de 
fusie om bekend stonden.

Onveranderd
Voor huidige studenten en leerlingen 
zal er niet veel veranderen. Met de 
fusie wordt het aanbod mbo-oplei-
dingen binnen de organisatie veel 
groter. Het groene karakter van de 
vmbo-scholen blijft bestaan. Na hun 
opleiding kunnen ze binnen dezelfde 
organisatie echter kiezen uit een veel 
breder aanbod aan opleidingen. Ook 

de aansluiting van het vmbo op het 
mbo zal verder verbeteren doordat 
we (meer) niet-groene keuzevakken 
en doorlopende leerlijnen kunnen 
aanbieden binnen Vonk. Nieuwe 
leerlingen en studenten kunnen zich 
voor het komende schooljaar nog 
gewoon aanmelden bij de school van 
hun keuze (dus via de websites van 
Clusius College en ROC Kop van 
Noord-Holland). Hetzelfde geldt ook 
voor de cursussen en trainingen van 
Onderwijsgroep 
Noord-West-Holland.

Castricum - De naam Clusius College gaat verdwijnen van de schoolge-
bouwen. De onderwijsinstelling fuseert dit jaar met ROC Kop van Noord-
Holland. De nieuwe organisatie gaat vanaf 1 augustus verder onder de 
naam Vonk. Op twaalf locaties, waaronder die aan de Oranjelaan in 
Castricum, biedt Vonk in totaal 105 mbo-opleidingen, vmbo en 
cursussen/nascholing aan.

Clusius College en ROC Kop van Noord-
Holland heten vanaf 1 augustus Vonk

Het Clusius College in Castricum. Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

Dat is het enige wat eraan veran-
derd is vergeleken met voorgaande 
acties; ‘Handje Contantje’ is 
vervangen door cadeaubonnen. 
Ergens logisch in deze tijd van 
vechten om aan een beetje omzet te 
komen. Desondanks zijn de prijzen 
in contante waarde als ook de mate-
riele prijzen zeker de moeite waard 
geweest kassabonnen te sparen.
De organisatie te weten Ingrid 
Zonneveld en Simone Veldt-Bakker 
van het Ondernemersfonds hebben 
de trekking verricht onder toeziend 
oog. Zij bedanken alle winkeliers 
voor hun gulle giften, juist in deze 
lockdowntijd is dat extra bijzonder.

De hoofdprijs is 250 euro aan 
cadeaubonnen te besteden in het 
Dorpshart van Castricum. De 
tweede en derde prijs zijn elk 125 
euro aan cadeaubonnen. De vierde 
prijs bestaat uit een zonnebril van 
Bossinade een cadeaubon van 50 
euro van Van Vuuren. De winnaar 
van de vijfde prijs ontvangt een 
zonnebril van Bossinade en een 
cadeaubon van Esclusivo voor een 
pantalon. De zesde tot en met vijf-
tiende prijs is een cadeautasje met 
cadeautjes van allerlei winkels.
Er waren minder zakjes ingeleverd 

dan in vorige jaren, maar de spaar-
actie is zeker weer een succes 
gebleken. 
Alle winnaars komen deze keer weer 
uit Castricum. Dat maakt de actie 
toch ook weer zo leuk. Op deze 
manier bedanken de ondernemers 
uit het Dorpshart de klanten voor 
hun trouwe bestedingen in ons 
Dorpshart. Vervolgens de prijswin-
naars in alfabetische volgorde, dus 
wie voor welke prijs gaat blijft nog 
even gissen: Mieke Bontje, Yvonne 
Dalmolen, M. v.d. Elzen, Metha 
Euverman, Fam. van Fopma, Sortie 
Honingh, Renate Kreuk, A. Kuys, A. 
de Langen – Grauberg, A. Mase-
reeuw, Ria Res, Fam. Samsom, B. 
Swinkels, A. Vôlker en P. de Winter.

Castricum - De trekking heeft plaatsgevonden en de winnaars zijn 
bekend. Eerdaags zullen deze winnaars in het bezit komen van hun prij-
zenpakket van misschien wel 250 euro aan cadeaubonnen, te besteden in 
het Dorpshart.

Prijswinnaars winkelactie 
‘Handje Contantje’ zijn bekend

Iets minder dan eerdere jaren, maar 
genoeg om prijzen te verdelen. 
Foto: aangeleverd

De prijzen staan klaar om verdeeld te worden onder de winnaars. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

De ambitieuze lokale partij heeft voor 
de fusie al laten weten dat zij ‘staat 
voor het plaatselijk regelen van allerlei 
zaken die de eigen inwoners betre�en’, 
oftewel ‘een pragmatische benadering 
om de belangen van mensen in onze 
gemeente zo goed mogelijk te behar-
tigen’. Lokaal Vitaal gaat de verkie-
zingen in als Lijst 1, omdat GDB en 
CKenG samen tijdens de vorige verkie-
zingen in 2018 de meeste stemmen 
haalden.

De leden hebben unaniem Roel Beems 
benoemd tot lijsttrekker. Hij is een 
geboren en getogen inwoner van 

Castricum en al bijna twaalf jaar lid van 
de gemeenteraad als fractievoorzitter 
van CKenG. Over het verkiezingspro-
gramma zegt hij: ,,We willen geen 
eindeloos gepraat en onnodige vertra-
gingen, maar oppakken, aanpakken en 
doorpakken. De ontwikkelingen in een 
aantal belangrijke dossiers staan al een 
aantal jaren stil. In het programma is 
daarom veel aandacht voor voldoende 
en betaalbare woningen, voor veilig-
heid en participatie. De partij wil dat 
iedereen zuinig is op de omgeving en 
het klimaat en beschrijft de actie-
punten ten behoeve van sport, 
toerisme, ondernemers en onderwijs. 
Ook vinden we dat de BUCH-organi-
satie e�ciënt moet werken.’’

Klaverbolletje
De kandidatenlijst van Lokaal Vitaal 
bestaat uit meer dan dertig namen. 
Beems: ,,De lijst vormt een goede 
afspiegeling van de verschillende 
dorpen en samenstelling van de bevol-
king. Als partij met een grote a�niteit 
met sport hebben we een sterk Eerste 
Elftal geformeerd. Naast mij staat Bart 
Dekker op nummer twee, gevolgd 
door Remco van Zelst, Mariska Tauber, 
Herman Sterken, Cees Hollenberg, 
Lenie Kelder, Willem Laan, Bastiaan 
Uhl, Laura Bambaci en Fred Weda.’’ Het 
complete verkiezingsprogramma en 
de volledige kandidatenlijst staan op 
de website lokaalvitaal.nl.
Omdat de partij een Klavertje Vijf heeft 
als symbool, kunnen belangstellenden 
gratis een klaverbolletje aanvragen om 
zelf geluk te kweken. Dit kan via een 
mailtje naar samen@lokaalvitaal.nl of 
een van de sociale mediakanalen 
waarop Lokaal Vitaal actief is.

Lokaal Vitaal wil oppakken, 
aanpakken en doorpakken
Castricum - Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 14 tot 16 maart in 
zicht komen, zijn de verkiesbare politieke partijen druk bezig om zich 
daarvoor zo goed mogelijk te presenteren. Dat geldt zeker voor de 
nieuwe fusiepartij Lokaal Vitaal, die is voortgekomen uit het samengaan 
van CKenG en GDB.

Een deel van de kandidaten. V.l.n.r. achter: Remco van Zelst, Bart Dekker, Roel Beems en Bastiaan Uhl; voor: Lenie Kelder, Laura 
Bambaci en Mariska Tauber. Foto: Hans Boot

Door Hans Boot

Tijdens genoemde vergadering is 
José Smits tot lijsttrekker van de 
PvdA benoemd. Zij heeft zich vervol-
gens sterk gemaakt voor het samen-
stellen van een compleet nieuwe 
kieslijst en zegt daarover: ,,Onze 
nieuwe kandidaten voor de gemeen-
teraad van Castricum brengen veel 
kennis en ervaring mee op het 
gebied van sociale woningbouw, 
duurzaamheid- en klimaat en sociale 
zaken en welzijn.’’

Smits is oud-Tweede Kamerlid en 

heeft de nodige ervaring op de 
terreinen van zorg, �nanciën en 
werkgelegenheid. Peter Pinkhaar, 
oud-directeur woningcorporaties, 
staat nummer twee, gevolgd door 
bouwexpert Aad Nijmeijer, onder-
wijsbestuurder en oud-wethouder 
Jan Postma en Florence Eijck, voor-
malig gemeentesecretaris en oud-
directeur Welzijn Castricum. Natuur-
kundige en energie-expert Ton Hurk-
mans is terug te vinden op de zesde 
plaats. Lijstduwers zijn Jorrit Carton, 
Provinciale Statenlid en Rosanne 
Rootert, die actief is voor het klimaat 
bij Reclame Fossielvrij.

PvdA stelt kieslijst vast voor 
gemeenteraadsverkiezingen
Castricum - Nadat de volledige fractie van de PvdA in de ledenvergade-
ring van 8 december had aangekondigd zich niet meer verkiesbaar te 
stellen voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart van dit jaar, 
heeft de partij schoon schip gemaakt en een kieslijst gepresenteerd.

Regio - Het is winter en dan is het 
weer tijd om de binnenboel een 
frisse opknap-/schilderbeurt te laten 
geven voor de komende jaren. En 
goed uitgevoerd schilderwerk hoeft 
per de�nitie niet duur te zijn. 

Hans van den Berg is een gediplo-
meerd schilder met al meer dan 37 
jaar ervaring waarvan 22 jaar als zelf-
standige. Hans komt persoonlijk bij u 
langs voor een vrijblijvende en 
duidelijke o�erte op maat en voert 

het werk ook zelf uit, dus geen 
verrassingen achteraf. 

U kunt bij Hans terecht voor zowel 
binnen- als buitenschilderwerk, 
wanden, plafonds sauzen en 
behangen met alle soorten behang. 
U kunt ook bij hem terecht voor 
water- of roetschade.

Hans van den Berg werkt uitsluitend 
met professionele materialen en 
volgens de geldende richtlijnen.

Bel vrijblijvend voor een o�erte of 
informatie naar tel. 0251-248 030 of 
06-2222 8516 of mail naar 
hvdbschilderwerken@outlook.com.
Zie 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 van den Berg wenst u 
een kleurrijk en gezond 2022

Hans van den Berg heeft meer dan 37 jaar ervaring. Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

De omroeporganisatie heeft ervoor 
gekozen om voortaan één naam te 
gebruiken voor de radio- en televisie-
zender: Omroep Castricum. Herken-
baar én duidelijk. Daarom vind je 
voortaan ook het lokale nieuws op 
www.omroepcastricum.nl. Ook zijn 
de Ziggo-kanaalnummers nu gelijk 
voor kijkers en luisteraars in de hele 
gemeente. Hierdoor veranderen de 

kanaalnummers voor kijkers en luis-
teraars in Castricum en Bakkum. In 
Limmen, Akersloot en De Woude 
verandert er niets. Omroep 
Castricum kijk je bij Ziggo op kanaal 
46, de radioprogramma’s zijn te 
vinden op kanaal 921. Voor kijkers en 
luisteraars bij andere providers 
verandert er niets. Tegelijk met de 
veranderingen is er ook een nieuwe 
vormgeving ingevoerd, zowel op 
televisie als op de radio.

Castricum - Enkele wijzigingen bij de lokale omroep van de gemeente 
Castricum. De kanaalnummers bij Ziggo zijn gewijzigd voor kijkers en 
luisteraars in Castricum en Bakkum en het laatste nieuws uit Castricum is 
voortaan op www.omroepcastricum.nl te vinden.

Kanaalnummers Omroep Castricum 
op radio en tv bij Ziggo gewijzigd

Het nieuwe beeldmerk van Omroep 
Castricum. Foto: aangeleverd

De spelletjes die gespeeld worden 
zijn onder meer Keezen, Rummikub, 
Uno en sjoelen. Door de inzet van de 
begeleiders en de kleine groep 
kunnen de deelnemers veel indivi-
duele aandacht krijgen. Dat levert al 
met al een �jne tijdbesteding met 
veel voldoening op. De reacties van 

de deelnemers zijn hartverwarmend. 
Ook is het prettig samenwerken met 
het team van totaal drie begeleiders. 
Waar nodig bieden de SIG en Welzijn 
Castricum ondersteuning. De ideale 
vrijwilliger is iemand die het leuk 
vindt om mensen met een beperking 
te begeleiden tijdens de spelletjes, 

maar ook oog heeft voor de indivi-
duele deelnemers en een goede 
groepssfeer. A�niteit met mensen 
met een beperking is belangrijk. De 
spelletjesavond vindt van 19.00 tot 
21.00 uur plaats. De teamleden 
maken samen het rooster en 
wisselen elkaar af. Zij vervangen 
elkaar zo nu en dan tijdens vakanties. 
In juli en augustus wordt een zomer-
stop gehouden. 
Belangstellenden kunnen mailen 
naar info@welzijncastricum.nl of 
bellen: 0251 656562.

Castricum - Welzijn Castricum en de SIG organiseren samen een spelle-
tjesavond voor een groepje mensen met een beperking. Voor het bege-
leiden van dit groepje mensen is men op zoek naar een vrijwilliger. Deze 
vrijwilliger zal eens per drie weken op dinsdagavond de groep 
begeleiden.

Welzijn Castricum en SIG zoeken 
begeleider spelletjesavond

Gezelligheid tijdens de spelletjesavond voor mensen met een beperking. Foto: aangeleverd

Castricum - Onlangs is aandacht 
gevraagd voor de mogelijkheid die 
woningeigenaren en huurders 
hebben om gebruik te maken van 
een eenmalige subsidie van maxi-
maal 80 euro voor energiebespa-
rende producten/maatregelen; de 
zogenaamde RREW-regeling. Het 
subsidieplafond voor deze actie is 
voor woningeigenaren echter 

bereikt. Er kunnen dus geen nieuwe 
aanvragen meer worden ingediend. 
Huurders kunnen nog wel gebruik 
maken van de regeling. 
Deze subsidie kon tot 31 juli 2022 
aangevraagd worden, tenzij het 
subsidieplafond eerder was bereikt. 
Dat is voor woningeigenaren dus nu 
het geval. Het is nog wel mogelijk om 
een gratis energiescan uit te laten 

voeren door energiecoöperatie 
CALorie. Huurders kunnen nog altijd 
gebruik maken van de regeling. Zij 
kunnen via de website www.duur-
zaambouwloket.nl/rrew-castricum 
een aanvraag indienen of producten 
voor maximaal 80 euro aanscha�en 
via de webshop. Ook het aanvragen 
van een energiescan kan via deze 
link.

Subsidieplafond energiebesparende 
maatregelen voor woningeigenaren bereikt

BURGERLIJKE STAND
Publicatie vindt alleen plaats met toestemming van betrokkene(n). Uit 
privacy-overwegingen kiezen steeds minder personen voor publicatie.

OVERLEDENEN
Akersloot: 23-12-2021 Petrus Maria Baltus. 29-12-2021 Cornelia Theresia 
Maria Bakker, gehuwd met Cornelius A. Zuurbier. Castricum: 18-12-2021 
Marinus Willem Schoonderwoerd, weduwnaar van Gijsberdina P.J. Schu-
macher. 21-12-2021 Roelo�e Boesenkool, weduwe van Johannes A. 
Karels. 27-12-2021 Theodorus Simon Rinkel, gehuwd met Catharina M. 
Kooter. 28-12-2021 Koenraad Zijlvaart, gehuwd met Okkina L. Bakker. 
Limmen: 17-12-2021 Aaltje Wijngaarden, weduwe van Rense Pronk. 
22-12-2021 Johanna Scholten, weduwe van Gerrit van Twuijver. 23-12-
2021 Cornelis Simon Maria van der Aar, weduwnaar van Cornelia M. 
Janssen. 25-12-2021 Hillebrand Wiedemeijer, weduwnaar van Diana de 
Jong. 24-12-2021 Joannes Engelbertus Henricus van Veen. 24-12-2021 
Johanna Anna Kogels, weduwe van Theodorus C. Wester. 27-12-2021 
Agnes Margaretha Geertruida Beentjes, gehuwd met Cornelis A. Kuijper.

GEBOORTES
Castricum: 29-12-2021 Julius Christiaan Beskers, zoon van Lennard 
Beskers en Maaike C. Calis. Elders: 16-11-2021 Floris Jelle Huisinga, zoon 
van Tjebbe H. Huisinga en Theodora Y.M. Laumans. 22-11-2021 Liam 
Quinn Koopmans, zoon van Sander Koopmans en Margeretha C.M.T. van 
Lieshout. 01-12-2021 Tobias Jasper van der Laak, zoon van Marnix van der 
Laak en Lisette M. Cornelissen. 03-12-2021 Emily Mirjam Marné van der 
Burght, dochter van Robin J.W. van der Burght en Angela Tol. 08-12-2021 
Yannis Kees Panas, zoon van Georgios Panas en Rosalie C. Kaandorp.

LEZERSPOST

In een krantenbericht uit de Castricummer van 10 juni 2020 werd gesug-
gereerd dat de appartementen betaalbaar zouden zijn; 237.000 euro, 
300.000 euro en de duurste 400.000 euro. Dat de prijzen wat zouden 
stijgen was wel te verwachten, maar de belanghebbenden kregen toch 
dollartekens in de ogen. De prijzen zijn, met uitzondering van de sociale 
woningen, door het dak gegaan. Spijtig voor mij dus geen nieuw apparte-
ment. Ik hoop alleen dat er genoeg Castricummers zijn die het wel kunnen 
ophoesten en dat er zo wat huizen vrij komen voor de doorstromers uit de 
gemeente Castricum.

Gegevens inzender bij de redactie bekend

In de nacht van zondag 1 op maandag 2 januari was het stikdonker dankzij 
een stroomstoring. Er was tussen 03.00 en 05.00 uur geen straatverlichting 
en ook de huisaansluitingen deden het niet. Vanuit mijn huis in de Castri-
cumse bomenbuurt was de sterrenpracht van de Melkweg zichtbaar, 
vanaf het sterrenbeeld Cassiopeia in het noordwesten schuin naar Orion in 
het zuidwesten. Grandioos! 

Wil Carton, Castricum

Onlangs publiceerde de gemeente de Evaluatie Pilot Autoluwe Dorps-
straat. Eind januari wordt deze in de gemeenteraad toegelicht. Het is 
evenwel van belang niet al te snel conclusies te trekken. De pilot had ten 
eerste tot doel te komen tot een beter klimaat voor winkelen en horeca. 
Ten tweede verbetering van de veiligheid voor �etsers en voetgangers in 
het winkel- en horecagebied. En ten derde betere doorstroming en meer 
veiligheid bij de spoorovergang Beverwijkerstraatweg. De afsluiting van 
de Dorpsstraat heeft, mede door de beperkte duur en opzet van de proef, 
niet zichtbaar geleid tot meer winkel- of horecabezoek. Zo nam het aantal 
passanten in de Dorpsstraat nauwelijks toe. Wat betreft verkeer zijn er 
positieve en negatieve e�ecten. Zo is vanaf het spoor sprake van minder 
autoverkeer de Dorpsstraat in. De route via Mient, Ruiterweg en Kleibroek 
werd vaker genomen. Als nevene�ect was er veel sluipverkeer in de 
Beatrixstraat en de Verzetsheldenbuurt. Bij de spoorovergang brachten de 
maatregelen verbetering van de doorstroming. Gezien het verzet van 
bewoners en bedrijven tegen het vele sluipverkeer in de Beatrixstraat en 
de Verzetsheldenbuurt, lijkt het draagvlak voor een autoluwe Dorpsstraat 
�ink afgenomen te zijn. Het is evenwel raadzaam op basis van de evaluatie 
niet al te snel conclusies te trekken. Ook zonder een knip in de Dorpsstraat 
blijft het van belang de oorspronkelijke drie doelen overeind te houden. 
Wat dan wel? In plaats van een knip zal gezocht moeten worden naar 
andere maatregelen om de Dorpsstraat autoluw te maken. Zonder dat dit 
leidt tot doorgaand autoverkeer in de Verzetsheldenbuurt of in andere 
buurten. Dat kan door de Dorpsstraat (maar bijvoorbeeld ook de Burg. 
Mooijstraat), anders in te richten waarbij er meer ruimte beschikbaar komt 
voor voetganger, �etser, verblijven en ontmoeten. Een autoluwe Dorps-
straat is en blijft volgens mij essentieel (‘conditio sine qua non’) om te 
komen tot verdere ontvlechting van verkeerstromen rond de overweg.

Dave van Ooijen, Castricum

Eerste kwartier komt de belofte niet na

Melkweg gezien dankzij stroomstoring

Autoluwe Dorpsstraat is
en blijft essentieel





luisteraar te tonen met nummers als ‘L’homme 
et l’oiseau’ en ‘Le jour se lève’. Haar Iraanse en 
oosterse wortels komen prominent aan bod in 
nummers als ‘Saute’ en ‘La femme’. Uiteraard 
maakt het nummer ‘Voilà’ tevens deel uit van 
dit album.  

Concert op 27 november 2022 in Carré
Volgend jaar, op 27 november 2022, doet Bar-
bara Pravi Theater Carré aan in Amsterdam voor 
een liveconcert, onderdeel van haar tournee. 
Voor informatie en kaarten kunt u terecht op 
www.carre.nl. 

Door Bart Jonker 

Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi
“Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi”, of-
tewel “Luister naar mij, ik de half-zangeres”, 
zijn de eerste woorden uit het chanson ‘Voilà’, 
waarmee Barbara Pravi de volle aandacht van 
de luisteraars al op haar hand krijgt. Half-zan-
geres? Feit is dat Barbara Pravi niet alleen zan-
geres is, maar voor ‘haar andere helft’ tevens 
een verdienstelijk en begaafd songwriter is van 
chansons die ze schrijft voor andere artiesten en 
componeert achter de piano. Daarbij zijn onder 
anderen klassieke chansonniers als Jacques Brel 
en Edith Piaf haar grootste inspiratiebron. Zo 
schreef ze onder meer liedjes voor artiesten als 
Yannick Noah, Julie Zenatti en Chimène Badi. Ze 
durft muziekstijlen op te zoeken en dat blijkt uit 
haar samenwerking met de Amerikaanse hip-
hop-artiest Jaden Smith, alsmede een Frans du-
et in de song ‘You are the reason’ van en met de 
Brit Calum Scott uit de talentenshow ‘Britain’s 
Got Talent’. 

Multiculturele kunstenaarsfamilie
Niet helemaal verwonderlijk, want deze cre-
atieve muzikaliteit is bij Barbara Pravi al vanaf 
haar prilste jeugd met de paplepel ingegoten. 
Ze wordt geboren op 10 april 1993 als Barba-
ra Piévic en groeit op in de entourage van een 
multiculturele kunstenaarsfamilie in Parijs. Ze is 
de dochter van een half-Iraanse moeder en een 
half-Servische vader.
Ze neemt haar artiestennaam ‘Pravi’ aan als eer-
betoon aan haar Servische grootvader. Pravi be-
tekent ‘echt’. Barbara Pravi koestert met hart en 
ziel haar multiculturele wortels die ze naar ei-
gen zeggen ook echt voelt. Deze komen tot ui-
ting in haar muziek.  

Veelzijdige carrière
In 2015 lanceert Barbara Pravi haar muzikale 
carrière met haar eerste titel ‘Amour impoli’, die 
ze zelf produceert en waarmee ze veel kijkers 
en luisteraars via de sociale media genereert. 
Het leidt tot een contract met platenlabel Ca-
pitol. Ze speelt als actrice de hoofdrol van Hei-
di in de film ‘On m’appele Heidi’ en verwerft te-
vens een van de hoofdrollen in de muzikale ko-
medie ‘Un été 44’. Ze blijft muziek componeren 
en uitbrengen.

In 2018 brengt ze haar minialbum ‘EP Barba-
ra Pravi’ uit. Ze schrijft tevens mee aan liedjes 
voor het Eurovisie Songfestival Junior als ‘Bim 
Bam Toi’, et ‘J’imagine’, voor deelneemster Va-
lentina, die het concours in 2020 wint. Met het 
nummer ‘Voilà’, dat ze samen schrijft met part-
ner Igit, wint ze het Nationaal Songfestival in 
2021 om Frankrijk te vertegenwoordigen. Ze 
behaalt op het Eurovisie Songfestival de twee-
de plaats, maar het nummer is zo succesvol, dat 
het qua verkoop al heel snel de platinastatus be-
reikt.  

Voorvechtster van vrouwenrechten
Barbara Pravi is ook actief als voorvechtster voor 
de rechten van vrouwen. Ze droeg bij aan het 
lied ‘Debout les femmes’, dat het officiële lied 
is voor de Franse vrouwenbevrijdingsbeweging 
‘Mouvement de Libération des Femmes’.  

Album ‘On n’enferme pas les oiseaux’
Op 27 augustus jongstleden bracht Barbara Pra-
vi haar album ‘On n’enferme pas les oiseaux’ uit 
(‘We sluiten de vogels niet op’). Zoals de titel 
al aangeeft, steekt ze hiermee het thema ‘Vrij-
heid’ niet onder stoelen of banken.  Pravi weet 
met dit album meeslepende emoties aan de 

Ze werd tweede, maar wat was zij de grote verrassing van het Eurovisie Songfesti-
val in Rotterdam afgelopen voorjaar. Française Barbara Pravi: met haar lied ‘Voilà’,
geboren, opgetuigd en uitgevoerd in de traditie van het klassieke Franse chanson. Een 
chanson dat zowel briljant als uitmuntend in zijn eenvoud wereldwijde internationale 
bewondering en respect oogstte. Frankrijk is helemaal terug met het klassieke chan-
son, in een fraai en gevoelig nieuw jasje gestoken door superster Barbara Pravi.  

Barbara Pravi. Fotograaf: (c) Nicolas and Siermond.

Fotograaf: (c) Nicolas and Siermond. Foto: aangeleverd door Friendly Fire.  

Barbara Pravi draagt elan van
het Franse chanson stijlvol voor

Fotograaf: (c) Nicolas and Siermond.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. vaak en regelmatig; 7. haringachtig visje; 12.
paling; 13. leerling officier; 14. eikenschors; 15. doodmoe; 17.
rivier in Rusland; 19. vrouwelijk dier; 21. met name (afk.); 22.
boomsoort; 24. kandidaat stellen; 27. gedekte tafel; 28. plaats
met veel inwoners; 30. sociaal pedagogische dienst (afk.); 31.
smeermiddel; 32. geweidragend dier; 33. aangesloten bij een
vereniging; 35. Europees volk; 37. fitnesscenter; 38. apen-
soort; 41. echtgenoot; 42. prestatie verhogend middel; 44.
grote mislukking; 46. luxe auto (afk.); 47. telwoord; 48. plaats
in Utrecht; 49. kans- of gokspel; 50. plaats in Duitsland; 52.
uiting van plezier; 54. lopen voor je conditie; 56. dronken; 58.
troep wolven; 61. alleenstaande minderjarige asielzoeker
(afk.); 62. blaasinstrument; 64. jongensnaam; 65. hoofdstad
van Letland; 67. tuimeling; 68. vader van Sem; 70. mand voor
balspel; 72. rivier in Engeland; 73. zeer rijk; 76. meisjesnaam;
77. paardenslee; 78. lof en eer; 79. hooivork; 81. muzieknoot;
82. verwaande houding; 83. adellijke persoon; 84. moeder-
melk; 86. periode van mooi weer voor de herfst; 87. geen
enkel persoon.

Verticaal 1. wijnbezinksel; 2. vogel; 3. oeverkant; 4. door
koorts verward spreken; 5. grote garnaal; 6. lusthof; 7. naar
een punt kijken; 8. schoon en netjes; 9. naaldboom; 10. per-
soonlijk voornaamwoord; 11. in hevige mate; 16. katoen in
olielamp; 18. Ned. omroep stichting (afk.); 20. hoofddeksel;
21. Russisch ruimtestation; 23. pleister (witsel); 25. evenzo
(Lat.); 26. een kort moment; 27. lichte herenoverjas; 29. lens-
opening van een camera; 32. lening voor een huis; 34. laagte
tussen bergen; 36. gymnastische toer; 37. plakmiddel; 39.
Spaanse vriend; 40. brandstof; 42. Servische muntsoort; 43.
land of staat; 45. schrijfgerei; 46. deel van het oor; 51. bergpa-
pegaai; 53. halsboord; 54. Amsterdamse wijk; 55. zeemans-
loon; 56. riviervis; 57. deel van de mond; 59. kerkelijk sacra-
ment; 60. iemand zonder moed; 62. Amerikaanse boer; 63.
een ritje maken; 66. Europeaan; 67. bezit van een boer; 69.
een zekere; 71. smalle ondiepte in zee; 73. gietmal; 74. Duits
automerk; 75. niet die; 78. plaats in Brazilië (afk.); 80. schaal-
tje; 82. voetbalclub uit Alkmaar; 85. gallium (scheik. afk.).

Haak zelf je eigen tas
Castricum - De koude wintermaanden lenen zich er bij uitstek voor om 
lekker creatief aan de slag te gaan. Atelier Macque in Castricum verzorgt 
leuke handwerkworkshops, zoals macramé en haken. Het atelier is er dus 
niet alleen voor kleding op maat, maar ook dé plek om zelf heerlijk 
ontspannen bezig te zijn met naaien, haken en breien. Meer weten? Stuur 

een bericht naar ateliermacque@gmail.com of kijk op www.ateliermacque.
nl voor uitgebreide informatie. Onder de inzenders van de juiste oplossing 
van onze puzzel verloten we deze week een haakpakket voor een tas van 
Hoooked ter waarde van 25 euro.

Mail de oplossing voor maandag 17 januari naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw 
naam, adres en telefoonnummer. 

Haak zelf een leuke tas met dit haakpakket 
van Hoooked. Foto: aangeleverd
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Erik Leijten, BPD regiodirecteur Zuid: 
,,Rabobank en BPD weten elkaar te 
vinden in gemeenschappelijke 
maatschappelijke ambities: duur-
zame woningen realiseren en deze 

tegelijkertijd bereikbaar en betaal-
baar houden. Rabobank heeft 
diverse niet langer gebruikte 
kantoorpanden op centrale locaties 
waar mensen ook graag zouden 

willen wonen. Vaak wordt voor deze 
locaties niet aan betaalbare 
woningen gedacht. Samen met 
Rabobank en BPD Woningfonds zet 
gebiedsontwikkelaar BPD zich juist 
hiervoor in. Op deze geweldige loca-
ties voegen we in totaal een paar 
honderd middenhuur woningen toe 
en creëren we nieuwe gemengde 
wijken waar het �jn wonen is.’’

Sandra Detmers, Directeur Facilities 
Operations Nederland Rabobank: 
,,Als Rabobank zien we dat steeds 
meer mensen online en digitaal 
bankieren. Ons kantorennetwerk 
passen we hier de komende jaren 
op aan. Voor meerdere kantoren 
zoeken we een nieuwe en duurzame 
bestemming. We zijn dan ook zeer 
tevreden dat dit voor bovenge-
noemde vijf kantoren gelukt is. Met 
de verkoop aan BPD, die de panden 
transformeert tot duurzame 
middenhuur woningen voor huis-
houdens met een middeninkomen, 
dragen we actief bij aan een grote 
maatschappelijke opgave: betaal-
bare en duurzame woningen 
toevoegen aan een zeer krappe 
woningmarkt.’’

Castricum - BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling transformeert meer-
dere Rabobankpanden naar nieuwe, duurzame en betaalbare woningen 
voor huishoudens met een middeninkomen. Tot de eerste vijf Rabobank-
kantoren die door BPD worden aangekocht behoort ook het pand aan de 
Dorpsstraat in Castricum. BPD zal de panden herontwikkelen, waarna 
BPD Woningfonds deze zal overnemen en beheren.

Betaalbare huurwoningen midden-
segment in voormalig bankkantoor

Het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Dorpsstraat in Castricum. 
Foto: Mardou van Kuilenburg

In Cultuurcentrum Geesterhage staat 
sinds drie jaar een kinderzwerfboek-
station en deze boekenkast zoekt 
leuke kinderboekjes voor baby’s, 
peuters, kleuters en kinderen van de 
basisschoolleeftijd (tot 12 jaar). Het 
idee achter het kinderzwerfboek is 
lekker lezen, dan het boek laten 
zwerven op een plek waar een ander 
kind het boek vindt en ook kan gaan 
lezen. Hoe kom je aan een zwerfboek 
is dan de vraag als je dit goede doel 
wilt steunen. Op twee manieren: of je 
doneert je eigen boek bij een kinder-
zwerfboekstation of je neemt een 
kinderboek mee bij een kinderzwerf-
boekstation. Altijd verrassend welk 
boek je kunt vinden bij de boeken-
kast in Geesterhage. Er is laatst een 
grote boekenkast gedoneerd en in 
deze mooie grote kast kunnen er nog 
wat kinderboekjes bij. Zo maak je 
een ander kind blij met jouw uitge-
lezen boek. Kom je een leuk boek 
uitzoeken als je doneert? 
Meer informatie over het kinder-
zwerfboek is op www.kinderzwerf-
boek.nl te vinden.

Boekenkast zoekt kinderboekjes
Castricum - Ook al is veel dicht en mag er weinig door de maatregelen, 
een boek lezen en wegdromen in je eigen fantasie mag en kan altijd. Het 
kinderzwerfboekstation in Geesterhage (vlakbij het consultatiebureau 
en Speelotheek Castricum) is altijd open voor kinderen om een boek te 
komen kiezen.

Het kinderzwerfboekstation in 
Geesterhage. Foto: aangeleverd

PUZZEL
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Limmen - Op 3 januari is aan de 
Bogerdlaan 6 een automatische 
externe de�brillator (AED) geplaatst.

Bewoonster Marja van Loon moest 
zelf al twee keer in actie komen om 
iemand te reanimeren en voelde de 
noodzaak om beter voorbereid te 
zijn op dergelijke calamiteiten. De 
de�brillator is vrij toegankelijk voor 
de buurt. Marja hoopt echter dat het 
apparaat nooit gebruikt zal hoeven 
te worden. Enkele buurtgenoten 
waren aanwezig bij de plaatsing en 
ontvingen instructies over het 
gebruik van het apparaat.

AED geplaatst aan Bogerdlaan

Met een AED kun je het hartritme van 
een patiënt herstellen bij een 
hartstilstand. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Zaalsporten hebben het 
moeilijk deze periode. De sportzalen 
zijn gesloten en het is wachten tot ze 
weer open kunnen. Om te blijven 
bewegen en binding te houden met 
de club is volleybalvereniging Croo-
nenburg tot actie over gegaan. Men 
wacht niet af, maar is gaan kijken wat 
er mogelijk is. 
De volleybalvereniging beschikt over 
een mooie locatie met maar liefst 
vier velden om te gaan beachvolley-
ballen. 2Beach ligt naast het AVC-

sportcomplex aan de Zeeweg. De 
jeugdtrainers staken hun koppen bij 
elkaar en waren er snel uit. Trainster 
Mirjam Schuitemaker: ,,Het is vroeg 
donker en veel van onze trainers 
hebben een baan. In het weekend 
zagen we wel mogelijkheden om 
volleyballen met de jeugd. De jeugd 
U12 gaat nu trainen van 12.00 tot 
13.00 op zaterdag en de jeugd U18 
gaat trainen van 13.00 tot 14.00 uur.’’ 
Croonenburg beschikt over 
voldoende kader om jeugd die wil 

kennismaken met volleybal op deze 
tijden gratis welkom te heten. Een 
ouder vroeg zich af het niet te koud 
zou zijn. ,,Geen nood’’, aldus trainster 
Schuitemaker. ,,We hebben onze trai-
ning aangepast aan de mogelijke 
kou en de volleyballers zullen naast 
volleybaloefeningen heel veel 
bewegen.’’ De eerste beachvolleybal-
trainingen voor de jeugd vinden 
plaats op 14 januari op 2beach. De 
trainers van Croonenburg hebben er 
zin in!

It giet oan: beachvolleybal van 
Croonenburg houdt jeugd in beweging

Ook als het gesneeuwd heeft, gaan de beachvolleybaltrainingen gewoon door. Foto: aangeleverd

PWN past ook de verkeerssituatie in 
het entreegebied aan. Hierdoor 
ontstaat een veilige inrichting waar 
auto’s te gast zijn. De parkeerplaats 
blijft grotendeels onveranderd en is 
tijdens de werkzaamheden gewoon 
bereikbaar. Het vernieuwde plein 
wordt een mooi vertrekpunt voor 
een bezoek aan de duinen en De 
Hoep. Op informatieborden kun je 
van alles te weten komen over de 
omgeving, het duingebied en 
waarom de natuur ook belangrijk is 
voor drinkwater in Noord-Holland. 
Tussen het parkeerterrein en het 
plein voor De Hoep komt een 
zandwal, begroeid met typische 
duinplanten uit de omgeving. De 
nieuwe �etsenstalling komt naast de 
parkeerplaats. Op www.pwn.nl/
nieuw-hoep-plein staat een schets-
ontwerp van het nieuwe plein.

Duurzaam
De herinrichting wordt zo duurzaam 
mogelijk uitgevoerd met het 
toepassen van materialen die lang 
meegaan en het hergebruiken van 
materialen. Bijna alle werkzaam-
heden worden elektrisch uitgevoerd 
zonder uitstoot van stikstof en CO2. 
Zo minimaliseert men overlast en de 
impact van de werkzaamheden op 
het gebied.

Bereikbaarheid
De parkeerplaats blijft tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar, inclusief 
de ingangen naar de Zeeweg, bezoe-
kerscentrum De Hoep, Johanna’s hof 
en het duingebied. De mindervalide 
parkeerplaatsen voor de Johanna’s 
Hof worden wel verplaatst. De werk-
zaamheden worden medio april 
afgerond.

Nieuw entreegebied voor 
bezoekerscentrum De Hoep
Castricum - Deze maand start PWN met de vernieuwing van het entreege-
bied voor bezoekerscentrum De Hoep. Er komt een groot plein met 
banken, bloemrijke begroeiing en ruimte voor het opvangen van regen-
water. De nieuwe en ruime entree zal bezoekers een groen en warm 
welkom geven bij een bezoek aan De Hoep en het Noord-Hollands 
Duinreservaat

Castricum - De halsbandparkiet is een papegaaiachtige afkomstig uit tropisch Afrika en Zuid-Azië, die ooit naar Europa 
is gehaald als volièrevogel. In de loop der jaren is een aantal van deze vogels ontsnapt of vrijgelaten. De invasie begon 
jaren terug in Amsterdam. Ondertussen zijn er ook een paar honderd parkieten gesignaleerd in Castricum zoals hier bij 
een woning aan de Walstro. Ondanks de kou van zondag vermaakten de parkieten zich prima en maken druk gebruik 
van de dinermogelijkheden in het dorp. Tekst en foto: Bert Westendorp

Halsbandparkiet verovert dorp

In Cultuurcentrum Geesterhage staat 
sinds drie jaar een kinderzwerfboek-
station en deze boekenkast zoekt 
leuke kinderboekjes voor baby’s, 
peuters, kleuters en kinderen van de 
basisschoolleeftijd (tot 12 jaar). 

Het idee achter het kinderzwerfboek 
is lekker lezen, dan het boek laten 
zwerven op een plek waar een ander 
kind het boek vindt en ook kan gaan 
lezen. Hoe kom je aan een zwerfboek 
is dan de vraag als je dit goede doel 
wilt steunen. Op twee manieren: of je 
doneert je eigen boek bij een kinder-
zwerfboekstation of je neemt een 
kinderboek mee bij een 
kinderzwerfboekstation. 
Altijd verrassend welk boek je kunt 
vinden bij de boekenkast in Geester-
hage. Er is laatst een grote boeken-
kast gedoneerd en in deze mooie 
grote kast kunnen er nog wat kinder-
boekjes bij. Zo maak je een ander 
kind blij met jouw uitgelezen boek. 
Kom je een leuk boek uitzoeken als je 
doneert? 
Meer informatie over het kinder-
zwerfboek is op www.kinderzwerf-
boek.nl te vinden.

Boekenkast zoekt kinderboekjes
Castricum - Ook al is veel dicht en mag er weinig door de maatregelen, 
een boek lezen en wegdromen in je eigen fantasie mag en kan altijd. Het 
kinderzwerfboekstation in Geesterhage (vlakbij het consultatiebureau 
en Speelotheek Castricum) is altijd open voor kinderen om een boek te 
komen kiezen.

Het kinderzwerfboekstation in 
Geesterhage. Foto: aangeleverd
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Door Bart Jonker

La Turbie – Bivakkeren aan de Côte 
d’Azur in Zuid-Frankrijk is geen straf. 
Je kunt je prima verpozen in het 
heerlijke mediterrane klimaat met 
het gehele jaar door gegarandeerd 
veel zonnedagen. Er is veel te zien 
qua natuur, historie en cultuur, maar 
wie dat niet wil kan natuurlijk ook 
lekker luieren bij het zwembad of 
aan het strand. Hoe dan ook, er is 
voor ieder wat wils. We kwamen 
terecht in het pittoreske La Turbie, 
dat boven op de berg ligt pal boven 
het Prinsdom Monaco. La Turbie 
verrast je aangenaam met haar 
schoonheid en haar geschie-
denis. 

Trofee
De geschiedenis van La Turbie gaat 
ver terug in het verleden naar de 
Romeinse tijd. De naam La Turbie 
komt uit het Italiaanse ‘Turbia’, dat 
weer is afgeleid van het Latijnse 
‘Tropea’ en ‘trofee’ betekent. En dat is 
nu juist de crux in de geschiedenis 
van dit oude stadje, dat genoemd is 
naar Le Trophée d’Auguste, waarvan 
de ruïne nog op het hoogste punt 
van het dorp prijkt. Het zijn de resten 
van een gigantisch monument dat 
werd opgericht door de Romeinen in 
de jaren 6 en 7 voor Christus. De 
trofee is een groot gedenkteken ter 
ere van keizer Augustus, nadat de 
Romeinen door veldtochten in de 
Alpen 46 Ligurische bergstammen 
hadden onderworpen. Het monu-
ment wordt daarom ook wel Alpen-
trofee genoemd. De Romeinen 
grepen destijds in, omdat deze berg-
stammen voortdurend reizende 
kooplieden op deze handelsroutes 
overvielen en beroofden. Nu nog 
worden er toeristische (dag)tochten 
onder leiding van lokale gidsen in La 
Turbie gehouden, de zogenaamde 
‘Journée romaine’, waar je de 
Romeinse geschiedenis kunt herbe-
leven. Na de val de van de Romeinen 
werd het gedenkteken grotendeels 
verwoest. De stenen werden gebruikt 
om huizen te bouwen. In het oude 
historische centrum zijn nog steeds 
huizen gebouwd met deze stenen 
van het monument.  

Dante Alighieri
De republiek Genua heeft lange tijd 
La Turbie overheerst. Italië was des- 
tijds in verschillende stadstaten ver- 
deeld. De beroemde Italiaanse 
schrijver, dichter, �losoof en letter-
kundige Dante Alighieri (1265-1321) 
beschreef in zijn beroemde werk ‘La 
Divina Commedia’ dat La Turbie de 
westgrens vormde van Ligurië. In het 
historische centrum van La Turbie is 
de gedenksteen hiervan te vinden. 
Dante wordt overigens beschouwd 
als de grondlegger van de huidige 
Italiaanse taal, die hij baseerde op 
het volkslatijn en optekende tijdens 
zijn tijd in Florence. Om die reden 
worden Florence en de regio Toscane 
nog steeds beschouwd als de 
gebieden waar het hoog-Italiaans 
wordt gesproken.

Afwisselende overheersingen
De geschiedenis van La Turbie kent 
in de loop der geschiedenis veel 
afwisselende overheersingen door 
onder andere de Republiek Genua, 
Monaco, Frankrijk en het Italiaanse 
koningshuis Di Savoia. In 1860 
vervalt La Turbie aan het Graafschap 
Nice en wordt het de�nitief Frans 

grondgebied. Later verdwijnt de 
naam Graafschap Nice en wordt dit 
omgezet naar het nieuw opgerichte 
Franse departement Alpes-Mari-
times, waar La Turbie thans deel van 
uitmaakt. Ondanks dat La Turbie 
geen deel meer uitmaakt van het 
onderliggende Prinsdom Monaco, 
heeft de voetbalclub AS Monaco FC 
sinds 1981 in La Turbie zijn oefenter-
rein. Tot begin 20ste eeuw vielen het 
nabijgelegen Beuasoleil (ook wel 
Haute Monte-Carlo genoemd) en 
Cap D’Ail binnen de gemeente-
grenzen van La Turbie. 

Bezienswaardigheden
Naast de Trophée d’Auguste is een 
wandeling door het schilderachtige 
oude centrum een must. Hier proef 
en ruik je de geschiedenis van La 
Turbie. In het oude centrum bevindt 
zich ook de fraaie 18de eeuwse 
barokkerk Saint-Michel. Boven La 
Turbie bevindt zich de kalksteken 
rots ‘Tête de Chien’ (hondenkop). 
Vanaf het park met pijnbomen 
‘Parcours sportif de la pinede’ heb je 
een fabuleus panoramisch uitzicht 
over de baai en Monaco. 

Tweeledig
Natuurlijk is het ook een ook beetje 
dubbel om La Turbie te bezoeken, als 
je beseft dat dit de plek is waar het 
fatale auto-ongeluk plaatsvond in 
1982, waarbij prinses Gracia van 
Monaco, oftewel Grace Kelly, om het 
leven kwam. Zij is bijgezet in het 
familiegraf van de prinselijke familie 
in de kathedraal van Monaco. 

Lomp
Na een prachtige wandeling kun je 
natuurlijk ook terecht voor de inwen-
dige mens en winkelen in een van de 
etablissementen. Wij streken neer in 
een bistro, waarvan eerlijkheidshalve 
gezegd dient te worden dat de 
Fransen hier wel wat vriendelijker en 
gastvrijer naar hun gasten kunnen 
zijn. Dit was in ons etablissement 
diep ondermaats en was zonder 
twijfel onbeschoft en lomp te noe- 
men. Nors en zonder glimlach 
moesten we natuurlijk onze corona 
greenpass tonen en werd ons een 
tafeltje aangewezen. We bestelden 
een brochette met béarnaisesaus. We 
moesten drie keer om de béarnaise-
saus vragen, die nooit kwam. 
Ondanks dat wij de Franse taal goed 
machtig zijn, werd dit drie keer 
gewoon genegeerd zonder enige 
verontschuldigingen. Jammer, als je 
zo’n arrogante instelling hebt van 
“dat de toeristen toch wel komen” in 
zo’n juweel van een plaats. Daar 
moeten ze ons inziens nog wel aan 
werken en gaf (helaas) een kleine 
nare bijsmaak aan ons bezoek. 

Meer informatie op de Franse web-
site: www.ville-la-turbie.fr/. 

La Turbie, ah oui!  

La Turbie, een juweel aan de Côte d’Azur. Foto’s: Bart Jonker.

Uitzicht op Monaco vanaf La Turbie.

Goed toeven in La Turbie.

Le Trophée d’Auguste.

Fraaie oude straatjes.

La Turbie met rechts de barokkerk Saint-Michel.

Het oude centrum met  voormalige waterput.

Interieur van de 18de eeuwse barokkerk Saint-Michel.






