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Castricum - Jasmijn (9), Louise (9) en Matt (10) konden zaterdag hun lol niet op toen de eerste sneeuwvlokjes vielen. 
Meteen werd de slee tevoorschijn gehaald. De bij elkaar geveegde sneeuw werd hiermee naar de plek gebracht waar 
even later de eerste sneeuwpop, nou ja ‘popje’, verscheen. Matt koos voor een eigen miniversie sneeuwpop, want met 
twee dames samenwerken aan hetzelfde is vragen om problemen zal hij gedacht hebben. Foto: Henk de Reus

Eventjes was er sneeuwpret

College spreekt zich deze maand 
uit over locatie nieuw zwembad

Door Mardou van Kuilenburg

Nadat het college zich heeft uitge-
sproken, volgt in maart het besluit 
van de raad. In november 2019 werd 
gekozen voor nieuwbouw van het 
zwembad. Vorige week hebben 
omwonenden hun visie kunnen 
delen in een online bijeenkomst over 
het onderwerp. ,,Het zwembad een 
van de grootste ontwikkelingen die 
Castricum te wachten staat”, zegt 
verantwoordelijk wethouder Ron de 

Haan. ,,Achter de schermen is hard 
gewerkt. We naderen een belangrijk 
besluit. Komt het zwembad in het 
zicht van de woonwijk of aan de kant 
van de N203? Het onderzoek naar de 
veiligheid van �etsers en voetgan-
gers, het aantal parkeerplaatsen, 
eventuele bomen die moeten 
verhuizen: al die zaken zijn nu in de 
afrondende fase. Ik ben optimistisch 
over het proces en hoop dat voor het 
einde van dit jaar de aanbesteding 
rond is.”

‘Meerwaarde voor Castricum’
Als de raad in maart akkoord gaat 
met het voorstel, kan het ontwerp-
team aan de slag. De Haan: ,,Het bad 
wordt groter dan De Witte Brug. 
Sober wil ik het niet noemen, meer 
doelmatig. Het zwembad heeft een 
meerwaarde voor de gemeente. Ook 
qua ligging ten opzichte van Uitgeest 
en Heiloo.” Volgens de wethouder 
wordt er ‘strak gebudgetteerd’. 

De investering voor het nieuwe 
zwembad wordt geschat tussen de 
12 en 14 miljoen euro. De jaarlijkse 
kosten voor het bad raamt de 
gemeente op zo’n 8,5 ton. 

Castricum - Het college van b en w kiest op 26 januari een voorkeurslo-
catie voor het nieuwe zwembad. Het complex wordt gebouwd in Noord-
End, op veld 2 of veld 5 van voetbalclub FC Castricum.

De slachto�ers werden bedreigd en 
tegen de grond gewerkt door twee 
jonge mannen. De daders zijn er met 
persoonlijke eigendommen en geld 
vandoor gegaan. 

Signalement
Van de verdachten is het volgende 

signalement bekend. De eerste 
jongen is 18 of 19 jaar oud, 1.80 tot 
1.85 meter lang. Hij heeft een blanke 
huidskleur, een normaal postuur en 
donkerbruin haar. De verdachte 
droeg een zwart trainingspak met 
rode accenten op de mouwen.
De tweede jongen is eveneens 18 of 

19 jaar oud en wordt 1.75 tot 1.80 
meter geschat. Hij is lichtgetint, iets 
steviger dan de eerste verdachte en 
heeft donkerbruin, gemillimeterd 
haar. De verdachte droeg zwarte 
kleding. 
Na de overval is het tweetal wegge-
lopen in de richting van de Vomar. 
De slachto�ers hebben aangifte 
gedaan. De politie is op zoek naar 
getuigen en eventuele camerabee-
lden. Heeft u tips? Bel: 0900-8844.

Castricum - De politie is op zoek naar getuigen van een overval vrijdag bij 
winkelcentrum Geesterduin. Rond 15.00 uur werden twee jongens 
belaagd bij de trap naar het parkeerdek.

Politie zoekt getuigen van overval 
bij winkelcentrum Geesterduin

Castricum - Opnieuw is een inwoner 
van de gemeente Castricum over-
leden aan de gevolgen van het coro-
navirus. Dat blijkt uit gegevens van 
het RIVM. De melding, die afgelopen 
zondag werd gedaan, is de tweede 
van dit jaar in Castricum. In totaal 
komt het aantal coronadoden in 
deze gemeente daarmee op 15.

Zondag werden ook 9 nieuwe coro-
nabesmettingen in Castricum vastge-
steld. Daarmee kwam een einde aan 
de lichte daling van het aantal gere-
gistreerde besmettingen in de 
gemeente. Ook elders in de regio 
steeg het aantal coronabesmet-
tingen weer.

Coronadode 
in Castricum Tel. 0251 - 652 430

Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

WEEKAANBIEDING:

MINUTE STEAKS
25% KORTING

VLEESWARENTRIO:
KALFSROLLADE,  6 BIO EIEREN 

&  BACON SAMEN € 5,99
SOEP V/D WEEK:

GEBONDEN TOMATENSOEP
 PER POT € 4,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
WILDE SPINAZIE STAMP

+ BOEUF BOURGUIGNON
SAMEN  € 6,99

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

TOMPOUCE VAN DE WEEK

COOKIE DOUGH TOMPOUCE

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

1,95

Welk pad 
kies jij?

pcc.nu/opendagen

Van gymnasium 
tot vmbo

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier
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Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 21 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

ZATERDAG 23 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, Father Mathew met 
voorzang Annie Assendelft en 
Ria Peters.

ZONDAG 24 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur, pastor 
Eveline Masetti.
Te beluisteren op Radio 
Castricum en te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl.

RK. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, Pastor Anton Overmars 
met voorzang leden Cantare. 
Vooraf aanmelden noodzakelijk 
0251-652479 op vrijdag 10.00 
– 11.30 uur.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Albert van 
der Heide. Uitsluitend te volgen 
met https://www.egcastricum.
nl/go/livestream.

DINSDAG 26 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, Pastoor Kaleab

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

Castricum - Het was vorige week een 
rustige week voor de brandweer in 
Castricum. Dinsdagmiddag net na 
15.00 uur werd bij het RIBW aan de 
Oude Parklaan een handmelder 
ingeslagen, maar nog voordat de 
brandweer zou uitrukken, werd al 
duidelijk dat het ging om loos alarm. 
De oorzaak was baldadigheid. 
Een dag later ging om 15.23 uur het 
brandalarm af bij Strandhotel 
Zoomers aan de Zeeweg. 
Vanuit de alarmcentrale kon men 
geen contact krijgen met het hotel, 
dus is de brandweer erheen gereden. 
Daar bleek dat de rookmelder was 
afgegaan door 
verbouwingswerkzaamheden.
De brandweer hoefde niet in actie te 
komen.

Twee keer loos alarm

Door Henk de Reus

Claudia (52) was strafrechtadvocaat 
in Brazilië. In die periode reisde ze 
regelmatig naar Nederland waar haar 
twee zussen inmiddels woonden. 
Tijdens haar bezoeken leerde ze 
Raymond kennen. In 2009 koos ze 
voor de liefde en emigreerde ze naar 
Nederland. Claudia had in het begin 
de handen vol aan de Nederlandse 
taal. Toen ze een periode bij een 
boekhandel in Amsterdam werkte 
leek het haar leuk om zelf ook een 

boekhandel te beginnen. Zij en haar 
man Raymond zegden hun baan op 
en startten een boekhandel in 
Landsmeer.

Verlies
Claudia: ,,Ik liep altijd al met de 
gedachte om zelf een boek te gaan 
schrijven, maar dit is best moeilijk als 
je met een andere taal bent opge-
groeid. Toen mijn nee� e Antonio - de 
zoon van mijn zus Katia - op vij� arige 
leeftijd aan zijn moeder vroeg waar 
opa was zei Katia dat opa al was 

overleden voordat Antonio was 
geboren. Omdat de dood moeilijk is 
te visualiseren vertelde ze Antonio 
dat opa nu een sterretje aan de 
hemel was. ‘Maar kan opa dan niet 
voor één dagje naar ons terugkomen, 
zodat ik hem kan zien?’, vroeg 
Antonio verdrietig. Het raakte mij 
toen ik dit van mijn zus hoorde en ik 
bedacht een verhaal dat Antonio en 
z’n moeder, maar ook anderen die 
met verlies te maken hebben, troost 
kan bieden. Het boek is bedoeld om 
voor te lezen aan kinderen van drie 
tot zes jaar.”

Voor opa
Het boek draagt de naam ‘Voor opa’. 
In het verhaal vraagt juf aan de klas 
met kinderen wie de beste opa heeft 
en waarom. Ze geeft de kinderen 
opdracht om hun opa te tekenen. 
Alle kinderen weten hun opa uit te 
beelden, behalve Antonio. Hij heeft 
geen herinnering aan zijn opa en 
voelt zich er in de les niet bij horen. 
Als hij de klas vertelt dat hij geen opa 
heeft en aangeeft dat hij graag een 
dagje met hem naar het strand was 
gegaan wordt het stil in de klas en 
hebben zijn klasgenoten een bijzon-
dere verrassing voor hem. Het is een 
ontroerend verhaal dat ouders, die 
dit aan hun kind voorlezen, onbe-
wust ook raakt.

Verdriet omzetten in schoonheid
Claudia: ,,In het boek komen thema’s 
als ‘empathie’, ‘erbij horen’ en ‘familie-
liefde’ aan de orde. Naast dienstbaar-
heid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en 
belangstelling zijn het thema’s die 
mijn vader ook altijd uitdroeg. Van 
hem leerde ik om in het leven iets 
goeds te doen voor anderen en elke 
dag een beter persoon te worden. In 
het verhaal probeer ik verdriet om te 
zetten in schoonheid.” Hier lijkt ze 
voortre� elijk in te zijn geslaagd. De 
prachtige illustraties in het boek zijn 
van de hand van Mieke ter Brake. Het 
boek ‘Voor opa’ (ISBN 978-94-6406-
360-8) kost € 12,99 en is verkrijgbaar 
bij Bruna Heiloo en Bruna Landsmeer. 
Ook is het landelijk te bestellen via 
het CB of via e-mail (cndschrijfster@
gmail.com).

Castricum - Claudia Nolasco Diniz, Braziliaanse van afkomst, liet het leven 
als strafrechtadvocaat achter zich en besloot een boek te schrijven. 
Aanleiding was een vraag van haar nee� e Antonio die haar raakte. Om 
hem troost te bieden schreef ze een prentenboek waarin thema’s als 
‘empathie’, ‘erbij horen’ en ‘familieliefde’ centraal staan.

Schrijfster kinderboek 
weet volwassenen te raken

De omslag van het boek ‘Voor opa’. Foto: aangeleverd

Claudia weet met haar prentenboek voor de doelgroep drie tot zes jaar zelfs volwassenen te raken. Foto: Henk de Reus
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Agenda raadsinformatiebijeenkomst/ 
commissies 28 januari 2021

   Commissies
19.30  20.45 Evaluati erapport Berenschot naar de BUCH-samenwerking  brief 
 BUCH-bestuur inzake Kadernota BUCH

 Pauze

21.00  22.30  Tijdelijke Commissie Begroti ng 

Like ons op Facebook

U 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 n van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de gri   e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een  is inspreken 
niet (meer) mogelijk. U hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.
 
Raadsspreekuur 
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 gri   e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag 
25 januari.
 
Contact
Voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad kunt u bij de gri   e terecht. Dat kan 
per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7094.

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Vooraankondiging inkoopactie zonnepanelen 
gemeente Castricum
Vanaf 8 februari 2021 start er in de gemeente 
Castricum een inkoopacti e voor onnepanelen  

en collecti ef van vakkundige en regionale 
installateurs iedt huiseigenaren de mogelijkheid 
om onnepanelen te laten installeren tegen een eer 
gunsti ge prijs  emeente Castricum ondersteunt de e 
acti e in samen erking met Duur aam Bou loket 
en co perati e CALorie nergie  Wij illen on e 
in oners graag verder helpen ij de overstap naar 
een duur ame energievoor iening,  aldus ethouder 
algun Binnendijk  Alleen samen kunnen e een 

duur ame toekomst voor elkaar krijgen  

In de week van 8 februari zullen woningeigenaren een brief ontvangen van de gemeente met 
daarin informati e over het aanbod van de zonnepanelen. In de brief staat ook de website waar 
u zich vanaf dan kunt aanmelden voor een vrijblijvend aanbod en waar u zich kunt aanmelden 
voor de digitale informati eavonden op 2 en 4 maart aanstaande. 

Heeft  u nu al vragen over zonnepanelen of andere duurzame maatregelen? Dan kunt u contact 
opnemen met het ona  ankelijke energieloket Duurzaam Bouwloket via 072 743 39 56, 
info@duurzaambouwloket.nl of www.duurzaambouwloket.nl.

Agenda Raadsplein 
21 januari 2021

   Commissies
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 gri   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
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
  
22.30 – 22.45  aadsvergadering 
   

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

De Vrijwilligersacademie organiseert i.s.m. de Vereniging Nederlandse Vrijwilligersorganisati es 
(NOV) op dinsdag 16 februari van 19.30-20.45 uur deze kosteloze online bijeenkomst.

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders/co rdinatoren van vrijwilligersorganisati es in de 
BUCH- gemeenten waar nog geen VCP werkzaam is en wordt gegeven door Magda van der 
Wees, werkzaam bij NOV.

Met het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) maak je als 
vrijwilligersorganisati e duidelijk dat je problemen rondom grensoverschrijdend gedrag serieus 
neemt.
Wat doet een VCP precies en wie vraag je om die functi e te vervullen, aan welke functi e-
eisen moet iemand voldoen? Wat is het verschil in verantwoordelijkheden van een VCP 
en van een bestuur? Wat is het verschil tussen een Vertrouwenscontactpersoon en een 
Vertrouwenspersoon? 
En... wat kun je als bestuur/co rdinator nog meer doen om grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen?

Aanmelden kan via: www.vrijwilligersacademiebuch.nl. Voor vragen,  neem contact op met 
Sigrid Wijsman van het Vrijwilligers Informati e Punt; 06 48500912.

Webinar: Aanstellen van een 
vertrouwenscontactpersoon 

Informatieavond over de 
Regionale Energiestrategie
De gemeente Castricum nodigt in oners uit tot het ij onen van een digitale 
informati eavond over de egionale nergiestrategie op oensdag 2  januari

Het college van de gemeente Castricum heeft  op 7 juli ingestemd met het concept van de 
Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan 
alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in 
de deelregio Alkmaar, waar Castricum onderdeel van uitmaakt. Deze is te vinden op de website 
htt ps://energieregionhn.nl/conceptres.

Concept uitge erkt
Het concept is verder uitgewerkt om tot de zogenaamde RES 1.0 te komen. De zoekgebieden 
zijn nader onderzocht en het resultaat is dat er geen zoekgebieden in de gemeente Castricum 
resteren. De gemeente wil dit graag aan u toelichten. Tijdens de informati eavond kunt u 
meekijken en vragen stellen over het resultaat van de Regionale Energiestrategie.

Informati eavond
De informati eavond wordt op 27 januari om 20.00 uur digitaal gehouden via Microsoft  Teams. 
Aanmelden voor deze avond kan via: www.ikdenkmeeovercastricum.nl/RES. Na aanmelding 
ontvangt u meer informati e en uitleg over de avond.
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Publicatie Castricum 20 januari 2021 
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Lindenlaan 103 in Castricum, het bouwen van een carport en het plaatsen van een 
schutti  ng, datum ontvangst 6 januari 2021 (WABO2100045)
Volkstuincomplex nabij Breedeweg in Castricum, plaatsen van een werkplaats met 
opslagruimte, datum ontvangst 5 januari 2021 (WABO2100029)
Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), datum ontvangst 11 
januari 2021 (WABO2100080)
Kerkemeer 42 in Akersloot, het vergroten van de woning datum ontvangst 8 januari 2021 
(WABO2100060)
Rollerusstraat 7e (Breedeweg 45) in Castricum  het realiseren van een nieuwe permanente 
woning in de boerderij, datum ontvangst 11 januari 2021 (WABO2100081)
Dokter Benderslaan 23 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst 10 
januari 2021 (WABO2100068)
Dokter Benderslaan 23 in Castricum, het plaatsen van een raamkozijn (zijgevel), datum 
ontvangst 10 januari 2021 (WABO2100067)
Koningin Wilhelminalaan 7 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en het vergroten van 
de badkamer, datum ontvangst 12 januari 2021 (WABO2100086)
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
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 15 in Limmen, het plaatsen van een opslagruimte, 
verzenddatum 11 januari 2021 (WABO2002517)
Sifriedstraat 32 in Castricum, het veranderen en vergroten van de woning, het bouwen 
van een berging en het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 13 januari 2021 
(WABO2002385)
Koningsduin 10 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 15 januari 2021 
(WABO2002450)

Hogeweg 193 a in Limmen, het isoleren van de woning, verzenddatum 13 januari 2021 
(WABO2002162)
Julianaweg 1 in Akersloot, het wijzigen van de gevels en het realiseren van muuropeningen, 
verzenddatum 12 januari 2021 (WABO2002189) 
Prins Frederik Hendrikstraat 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 13 
januari 2021 (WABO2002579)
Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 14 
januari 2021 (WABO2002634) 
Kerkweg 39 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 13 januari 
2021 (WABO2002591)
Hoogeweg 2 in Castricum, het afwijken van het bestemmingsplan in verband met het 
plaatsen van een afrastering en het bouwen van een schuilstal tbv paarden en pony’s, 
verzenddatum 14 januari 2021 (WABO2001382)
J. van Heemskerklaan 2 in Castricum, het uitbreiden van de woning, verzenddatum 7 januari 
2021 (WABO2002040)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen
Zeeweg (parkeerplaats strand) in Castricum, het plaatsen van twee houten totempalen, 
verzenddatum 8 januari 2021 (WABO2002002)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Dorpsstraat 39 in Castricum het wijzigen van de bestemming horeca naar de bestemming 
detailhandel, verzenddatum 8 januari 2021 (WABO2002369)
Bakkummerstraat 91 a in Castricum het vergroten van de woning, verzenddatum 11 januari 
2021 (WABO2002273)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

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

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

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

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Aanvraag omgevingsvergunning onderdeel 
milieu, Castricummer Werf 15 in Castricum 
Het college van burgemeester en wethouders heeft  de volgende aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen: 

Locati e: Castricummer Werf 15, in Castricum, Wasbox Lieft ing Schermer

Omschrijving: het realiseren van een dakopbouw 
 
Datum ontvangst aanvraag: 5 december 2020

Zaaknummer: OD.330142

Zienswijze, bezwaar of beroep 
Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas 
mogelijk zodra er op de aanvraag een besluit genomen is. Dit besluit wordt bekendgemaakt op 
de voor de gemeente Castricum gebruikelijke wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven 
welk rechtsmiddel daartegen open staat. 
 
Informati e over de aanvraag  
Wilt u meer informati e of de aanvraag inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling 
Regulering Leefomgeving van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, 
telefoonnummer: 088-1021300, o.v.v. zaaknummer OD.330142.

Door de huidige lockdown is een bezoek aan de inloopspreekuren van het Sociaal Team 
ti jdelijk niet mogelijk. Het Sociaal Team start daarom vanaf 25 januari met een telefonisch 
‘inloopspreekuur’. Iedereen kan bij het Sociaal Team terecht met vragen over gezondheid, 
(mantel)zorg, ondersteuning, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, vervoer, geld, 
opvoeden en gezinsrelati es.

Telefoonnummer en ti jdsti p spreekuur
Op 25 januari start het telefonisch spreekuur van de sociale teams 1901 en Akersloot, Limmen 
en de Woude. Wilt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur, dan kunt u via onderstaande 
telefoonnummers op het genoemde ti jdsti p contact opnemen met het Sociaal Team uit uw 
woonplaats. U kunt uiteraard alti jd een mail sturen. Ook kunt u buiten het spreekuur alti jd 
contact opnemen met het algemene nummer 140251. Een medewerker van het Sociaal Team 
belt u dan terug. 

Sociaal team Castricum 1901: Iedere woensdag van 10.30 tot 12.30 uur. 
Telefoonnummer 06-19429686. Emailadres: sociaalteamcastricum1901@debuch.nl

Sociaal team Akersloot Limmen De Woude: Iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Telefoonnummer: 06-25756038. Emailadres: sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl

Sociaal Team Castricum 1902: Emailadres: sociaalteamcastricum1902@debuch.nl

Telefonisch spreekuur vervangt 
inloopspreekuur Sociaal Team
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Aanmelden voor de open dagen is 
verplicht en kan via www.clusius.nl/
vmbo/online-open-dag-2021. Bij het 
aanmelden kies je welke Clusius-
vestiging je online wilt bezoeken.

Online rondkijken, sfeerproeven 
en lesjes volgen
,,We willen de basisschoolleerlingen 
en hun ouders natuurlijk het liefst 
écht in onze school ontvangen en de 
sfeer laten proeven”, aldus Gerard 
Oud, bestuurder van het Clusius 
College. ,,Die sfeer vinden we heel 

belangrijk en ook het praktijkgericht 
leren willen we leerlingen graag 
laten ervaren. Gelukkig kunnen we 
digitaal ook veel laten zien: van 
online lesjes en rondleidingen tot 
korte video’s en presentaties. Daar-
naast kun je (net als bij een gewone 
open dag) direct al je vragen aan ons 
stellen.”

Wat maakt het Clusius College 
zo bijzonder?
De vmbo-opleiding van het Clusius 
College heeft veel aandacht voor 

natuur, duurzaamheid, voeding en 
leefomgeving. Dit komt terug in de 
praktijkvakken, maar ook bij allerlei 
projecten en dat maakt leren leuk. Op 
de relatief kleine scholen, waarbij 
iedereen volop aandacht krijgt, kun je 
de basisberoepsgerichte, kaderbe-
roepsgerichte en gemengde leerweg 
volgen en een diploma voor de theo-
retische leerweg (mavodiploma) 
behalen. Vestigingen zijn er in 
Alkmaar, Amsterdam-Noord, 
Castricum, Grootebroek, Heerhugo-
waard, Hoorn, Purmerend en Schagen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het 
Clusius College op www.clusius.nl/
vmbo. Aanmelden voor de open 
dagen kan via www.clusius.nl/vmbo/
online-open-dag-2021.

Castricum - Nu een middelbare school kiezen is knap lastig, als alle 
scholen dicht zijn. Om leerlingen van groep acht hierbij te helpen, orga-
niseert het Clusius College op vrijdag 29 januari (18.00 - 21.00 uur) en 
zaterdag 30 januari (10.00 - 13.00 uur) een online open dag. Alle acht 
vmbo-vestigingen laten dan op hun eigen manier zien wat het vmbo op 
het Clusius College zo bijzonder maakt.

Online kennismaken met kleinschalig 
en groen vmbo Clusius College

Een kijkje in de keuken van het vmbo bij het Clusius College. Foto: aangeleverd

Castricum - Campagnevoeren voor 
de Tweede Kamerverkiezingen in 
tijden van corona, dat vraagt wat 
creativiteit. Hoe bereikt een partij de 
kiezers? En belangrijker, hoe worden 
de kiezers gehoord? Een goede 
volksvertegenwoordiger legt haar of 
zijn oor natuurlijk goed te luisteren. 
Corona trekt echter een �inke streep 
door het traditionele campagne-
voeren. Dit jaar geen huis-aan-huis 
bezoeken of kantinetours.

GroenLinks Castricum gaat in lock-
down echter niet bij de pakken neer-
zitten en organiseert in de aanloop 
naar de verkiezingen online zoom 
meetings met kandidaten. ,,Het 
levert toch ook iets moois op, deze 
nare tijden’’, vertelt Susanne van 
Reenen, de digitale media manager 
van de Castricumse afdeling van 
GroenLinks monter. ,,Je ziet en hoort 
elkaar natuurlijk liever in het echie, 
maar zoiets als dit: een meet & greet 
met een landelijke politica, organi-
seer je eigenlijk veel gemakkelijker 
online dan op locatie. Ik denk dat we 
dat ook na corona willen blijven 
doen. Het is zowel voor de politici als 
voor de kiezers wel heel makkelijk 
aanhaken op afstand en vanuit je 
huiskamer. Het Haagse en Castri-
cumse ontmoet elkaar zonder 
moeite.’’

Toch zal het voor velen een hobbel 
zijn: zo’n online bijeenkomst op 
zoom. Niet iedereen is even wegwijs 
op de iPad of smartphone. Susanne 
peinst daar nog even verder over. 
,,Mits het coronaveilig kan, kunnen 
we misschien wel zorgen voor een 
digi-buddy waarmee je op de avond 
zelf samen kunt zoomen of met wie 
je het van tevoren even oefent. Met 

mijn tante heb ik ook geoefend voor 
een online Sinterklaasfeestje met de 
familie. Het was even oefenen, maar 
het lukte en het was super tof. Een 
avond om nooit te vergeten.’’ Worden 
de Zoomsessies met de politici ook 
avonden om nooit te vergeten? 
,,Tuurlijk!’’, glundert ze. ,,We nodigen 
niet zomaar iemand uit!’’

Ook meezoomen? Op dinsdagavond 
26 januari valt de eer te beurt aan 
Tweede Kamerlid Lisa Westerveld 
met een serieus thema: jeugd & zorg. 
Meer informatie over waar en hoe 
laat in te loggen: castricum.groen-
links.nl.

Campagnevoeren 
in tijden van corona

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. 
Foto: aangeleverd

Hoe gaat het nu met….. Iefke Labots?

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

In april 2004 sprak ik met Iefke 
Labots, destijds 17 jaar. In de 
toekomst wilde ze graag ergens 
vakkenvullen of ko�e en thee rond-
brengen. Over zelfstandig wonen 
dacht ze destijds nog niet. Haar 
ouders wel. De wens van Iefke was 
om ook in de toekomst dicht bij 
haar ouders te kunnen blijven 
wonen. Iefke is nu 34 jaar en woont 
aan de Walstro in een woonproject 
van de SIG (ondersteuning aan 
mensen met een beperking). Daar 
heeft ze een eigen appartement en 
er is 24 uurs begeleiding. 

Op eigen benen
,,In 2016 kon ik op de Walstro gaan 
wonen. Dat was in het begin heel 
spannend en wel even wennen. Het 
is gelukt om dichtbij mijn ouders te 
wonen. Ik werk nu in de bediening 
in een restaurant in Egmond aan 
Zee. Daarnaast maak ik koekjes. Naar 
‘De Buitenkans’ (een zorgboerderij 
waar kinderen en jongvolwassenen 
met een verstandelijke beperking 
uitgedaagd worden om zich verder 
te ontwikkelen) ga ik ook een dag 

per week. Het is jammer dat het nu 
door corona allemaal stilligt. Door 
dat virus woon ik nu ook weer tijde-
lijk wat vaker bij mijn ouders. Dat is 
wel gezellig maar ik wil ook wel 
weer graag werken.”

Puzzelen
Mensen in de omgeving van Iefke 
vertellen enthousiaste verhalen over 
haar puzzeltalent. ,,Ja, ik ben daar 
heel goed in. Die puzzels van Jan 
van Haasteren met al die grapjes 
erin vind ik leuk. Soms ben ik er wel 
een paar dagen mee bezig. Dan wil 

ik maar door, door, door, door totdat 
het af is. Puzzelen doe ik nu bij mijn 
ouders maar ook bij de Walstro.”

Keyboard spelen
Veel van de hobby’s uit 2004 zijn er 
nog steeds. ,,Keyboard spelen en les 
aan de muziekschool. Ik heb ook zelf 
een keyboard. Naar badminton ga ik 
in Wijk aan Zee. Af en toe ga ik nog 
wel naar vliegtuigen kijken.” In 2004 
was dat een favoriete hobby en nu 
nog een beetje. ,,Ik wil nog wel eens 
met het vliegtuig. Met mijn ouders 
ben ik naar een paar Griekse 
eilanden geweest. Dat vond ik heel 
leuk. Paardrijden is nu eigenlijk mijn 
enige hobby.” 
 
Thuis op de Walstro
,,Ik heb het er naar mijn zin. Er wordt 
gekookt door een kok voor ons alle-
maal. Dan eten we samen met de 
groep. Als ik zelf iets wil maken kan 
er een vrijwilliger met me koken. Af 
en toe eet ik samen met mijn bege-
leidster. We hadden net gepland dat 
ik samen met een vrijwilligster zou 
koken voor papa en mama en toen 
kwam corona ertussen. Dus dat is 
nog steeds niet gebeurd. Winkels 

kijken vind ik ook nog steeds leuk, 
maar ja, corona… Poetsen doen we 
zelf. Dan zeggen ze: ga maar 
schoonmaken.” 

Zussen en ouders
,, Een van mijn zussen woont in 
Amsterdam en mijn andere zus hier 
in Castricum. Zij heeft een zoontje 
van 8 jaar en daar kan ik soms mee 
spelen. Spelletjes doen vond ik 
vroeger en nu erg leuk. Zoals met 
mijn ouders Rummikub spelen en 

soms versla ik mijn vader. Naar 
muziek luisteren doe ik ook graag. 
En de boze buien van vroeger? Heel 
af en toe nog maar dan zeg ik sorry 
en is het weer over.” 

,,Deze coronatijd is wel gek. Er zijn 
nu geen besmettingen op de 
Walstro en dus ga ik binnenkort 
weer terug naar mijn eigen huis. 
Verder doe ik veel aan beeldbellen 
bijvoorbeeld om keyboard les te 
volgen.”
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Door Henk de Reus

Creativiteit heeft altijd een rol 
gespeeld in het leven van Lia (65). Ze 
volgde diverse opleidingen, waar-
onder cursussen aan de Kunstaca-
demie en ontwikkelde zich als een 
verdienstelijk beeldhouwer, edel-
smid, schilderes en ontwerpster van 
bijzondere sierraden. Lia neemt de 
verslaggever mee naar haar knusse 
atelier waar een houtkachel er inmid-
dels voor heeft gezorgd dat het er 
aangenaam vertoeven is. Aan de 
schilderijen aan de muur is direct te 
zien dat je te maken hebt met een 
kunstenares die haar vak verstaat en 
naar perfectie streeft. Drie sepia 
portretten, gecombineerd met een al 
dan niet gebroken muur, zien er 
levensecht uit. Het lijkt alsof je de 
stenen kunt pakken. Lia zegt dat de 
combinatie van portret en stenen 
een symbolische betekenis heeft.

Talenten
Lia blijkt niet alleen over creatieve 
talenten te beschikken. Ook op maat-
schappelijk gebied maakte zij zich 
vele jaren verdienstelijk. ,,Van 1990 
tot 2000 was ik promotiemedewerker 
bij de Vrijwilligerscentrale van Stich-
ting Welzijn. Ik mocht heel wat vrij-
willigers in het zonnetje zetten, orga-
niseerde veel evenementen en hielp 
menige vereniging. Van 2000 tot en 
met 2006 ben ik werkzaam geweest 
als Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand bij de gemeente 
Castricum en de gemeente Velsen.”
Het was een geweldige tijd waarbij ik 
bijzondere, spectaculaire, maar soms 
ook ‘heftige’ huwelijken voltrok.” 

Lia toont een fotoboek met pas 
getrouwde stellen, waaraan ze nog 
steeds dierbare herinneringen koes-
tert. ,,Van verschillende paren die ik 
trouwde krijg ik nog jaarlijks een 

kerstkaart. Anderen stuurden mij een 
geboortekaartje van hun eerste 
kindje. Heel lief.”

Self-ful�lling prophecy 
In 2006 ontdekte Lia een knobbeltje 
in haar borst. ,,Omdat mijn oma aan 
borstkanker was overleden en een 
oom van mij ook door deze ziekte 
was getro�en werd het duidelijk dat 
het hier om een erfelijke variant van 
de ziekte gaat. Ik hield er altijd al 
rekening mee dat de ziekte mij ook 
zou tre�en.” Het bleek self-ful�lling 
prophecy te zijn. ,,In dezelfde periode 
dat ik werd behandeld kreeg mijn 
moeder ook borstkanker en tijdens 
de bestralingen die ik onderging 
verloor ik mijn vader. Mijn moeder 
heeft het uiteindelijk niet gered. Ik 
heb haar zeven jaar lang, tot aan haar 
dood, verzorgd.”

Symbool
Tijdens het drinken van haar thee 
vertelt Lia dat haar creativiteit haar 
redding is geweest.
,,Ik wilde mijn onmacht, boosheid en 
verdriet omzetten in iets positiefs. 
Tussen de operaties door ontwierp ik 
een symbool, een omgekeerd hart 
dat de vorm heeft van twee borsten. 
Ik zag er een sieraad in waarmee ik 
andere lotgenoten steun en hoop 
kan bieden.” Lia noemde het symbool 
naar zichzelf. De letters ‘L.I.A.’ staan 
voor ‘Liever In Actie’. ,,Ik wilde het 
symbool verwerken in een sieraad, 
zoals een kettinkje, een armband of 
een oorbel en dit afzetten in de 
markt. De opbrengst moest ten 
goede komen aan de bestrijding van 
kanker. Daarvoor was het eerst nodig 
om het symbool op grote schaal te 
produceren. Ik legde het ontwerp 
voor aan KWF Kankerbestrijding met 
de vraag of men dit in productie 
wilde nemen. Men was erg enthou-
siast, maar de productie moest ik zelf 

maar oppakken. Dit bleek geen 
gemakkelijke opgave.”

Stichting
Lia zou Lia niet zijn als ze het hierbij 
zou laten zitten. Ze vroeg patent aan 
op het door haar ontworpen 
symbool en benaderde zelf een 
bedrijf dat voor de productie zorgde. 
In 2007 richtte ze de stichting ‘Hart 
voor borstkanker’ op en ontwierp ze 
een eigen website. Tegelijkertijd 
zorgde ze ervoor dat haar project 
media-aandacht kreeg. Lia: ,,Het 
symbool droeg ik op aan mijn over-
leden moeder en oma en ik adop-
teerde borstkankeronderzoeken van 
KWF Kankerbestrijding.”

Team
Lia ontwierp een eigen sieradenlijn 

en wist zich snel omringd door een 
team van acht vrouwen die haar 
helpen met het maken en verkopen 
van diverse sieraden. Allen hebben 
ze zelf met kanker te maken gehad, 
of iemand verloren die aan deze 
ziekte leed. Daarnaast kan Lia terug-
vallen op tal van mensen die haar 
achter de schermen helpen. Lia’s 
team bezoekt in het hele land 
markten, braderieën en KWF Kanker-
onderzoek gerelateerde evene-
menten waar men de sieraden te 
koop aanbiedt. De roze kleuren 
waarmee de kraam is opgesierd 
staan voor haar stichting. De roze 
Trabant gaat altijd als mascotte mee 
en vormt vaak een bezienswaardig-
heid. Lia: ,,Bij de kramen tref ik vaak 
mensen aan die even hun ei kwijt 
willen. Het is dan zo �jn om er voor 
een lotgenoot te kunnen zijn. We 
geven zo iemand altijd een 
beschermengeltje mee want je zegt 
hiermee zoveel meer dan je in 
woorden kunt uitdrukken.” 
Lia en haar team bezoeken regel-
matig ‘Villa Pardoes’ in Kaatsheuvel. 
Hier wordt Nederlandse gezinnen 
met een ernstig, mogelijk levensbe-
dreigend ziek kind tussen de 4 en 12 
jaar een onvergetelijke, unieke 
vakantiebeleving aangeboden. ,,Van 
de materialen die we gedoneerd 
krijgen maken we met de zieke 
kinderen die er verblijven bescherm-
engeltjes voor zichzelf, een broertje/
zusje of voor hun ouders. Het is elke 
keer weer fantastisch om al die blije 
smoeltjes te zien”, zegt Lia 
opgetogen. 
De opbrengst van de verkoop gaat 
voor 100 procent naar KWF Kanker-
bestrijding. Inmiddels staat de teller 
op ruim € 34.000,--. Helaas liggen de 
activiteiten door corona momenteel 
stil. 

Terugblik
Lia: ,,Het was niet gemakkelijk om te 

komen waar we nu zijn. Het was 
keihard werken en soms vallen en 
opstaan. Ik heb nooit gedacht ‘Ik stop 
ermee’. Ik ben trots op de fantasti-
sche teamleden die mij altijd terzijde 
staan en die er mede voor gezorgd 
hebben dat we na veertien jaar zo 
ver zijn gekomen. Ik geloof in de 
kracht van mijn symbool en de 
kracht van positiviteit. Het geeft een 
fantastisch gevoel om iets voor 
anderen te kunnen betekenen. Het 
maakt mij zo blij. Het is ook mooi om 
samen ergens voor te staan.” 
Het zijn mooie afsluitende woorden 
van een gepassioneerde vrouw die 
aangeeft dat haar missie pas is 
voltooid als kanker de wereld uit is. 
Meer informatie: www. hartvoor-
borstkanker.org.

Kent u ook mensen in uw omgeving 
met een bijzonder verhaal of beroep, 
dan wel een bijzondere missie, erva-
ring of hobby, meld het de redactie.

Castricum – Tot haar 50e liep het leven van Lia Kooijman op rolletjes. In 
2006 werd er borstkanker bij haar geconstateerd. De ziekte zette haar 
leven volledig op z’n kop. Na een zwaar medisch traject, besloot Lia deze 
negatieve periode in positiviteit om te zetten door andere mensen met 
kanker te helpen.

Lia Kooijman (65) over haar 
bijzondere missie tegen kanker

Lia is trots op de sieradenlijn die zij zelf ontwierp. Foto: Henk de Reus

Lia en enkele van haar teamleden zijn regelmatig op markten en braderieën te zien. De Trabant (op de achtergrond) gaat altijd als 
mascotte mee. Foto: aangeleverd Het L.I.A.-symbool. Foto: Henk de Reus
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Castricum - ,,Het was even een 
tegenslag, geen parfumerieartikelen 
verkoop voor de kerstdagen. 
Normaal de belangrijkste tijd van het 
jaar om dat jaar positief af te sluiten”, 
volgens Nancy Dijkhof van Parfu-
merie Mooi in het prachtig opge-
knapte winkelcentrum Geesterduin. 
Toch blijft er een lach op haar 
gezicht, die zelfs met de mond/
neuskap zichtbaar is. De winkel staat 
daarbij nokvol met geurige heerlijk-
heden voor de dames, maar zeker 
ook voor de heren. De oplossing om 
toch nog parfumerieartikelen aan de 
man en vrouw te kunnen brengen is 
gevonden in een zeer persoonlijke 
benadering, zonder persoonlijk 
contact.
Via de telefoon (0251 671561) 

worden bestellingen opgenomen, 
waar bij twijfels nog een gedegen 
vakkundige uitleg bij gegeven wordt, 
veelal door Nancy dan wel Teunis. 
Eenmaal besloten en besteld, dan 
wordt het veelal dezelfde dag bij u 
thuisbezorgd en kunt u genieten van 
die heerlijke luchtjes. Deze wijze van 
bestellen blijkt ook de oplossing bij 
het kopen van cadeaus voor een 
jarige of jubilaris. Ook daarbij wordt 
u professioneel uitgebreid voorge-
licht wat zoal aanlokkelijk zou 
kunnen zijn. De oplossing voor 
bestaande en natuurlijk ook nieuwe 
klanten van Mooi op Geesterduin 54, 
waarnaar u ook kunt mailen ter info 
(vandenhaak@mooi.nl) of kijk vast 
even op www.mooi.nl en overbrug 
de coronaprikkels.

Ook tijdens coronaperikelen 
Mooi voor de dag komen

Nancy Dijkhof is klaar voor de start bij thuisbezorgen. Foto: Aart Tóth

Bakkum - Een begrip in Bakkum en 
ver daarbuiten; restaurant Fase Fier 
waar je normaal een rustpunt hebt 
na een heerlijke �etstocht of wande-
ling in de nabijgelegen duinen. 
Lekker lunchen of dineren, maar 
helaas dat is vanaf de eerste 
woensdag in oktober 2020 al niet 
meer mogelijk vanwege coronare-
gels. Wat hebben William en Fabian 
Borst eraan gedaan om er toch nog 
te zijn voor hun klanten en ook zelf 
de keuken draaiende te houden?

Dat begon met een gezellig inge-
richte marktkraam met warme 

chocolademelk, ko�e to go, cheese-
cake en appeltaart. Wonder boven 
wonder vonden deze zaken aftrek 
zonder dat er sprake was van een 
terras om lekker onderuit te zakken. 
Rond de Kerst natuurlijk wederom 
ko�e to go met kerstbrood of 
banketstaaf. Rond het oud/nieuwjaar 
heerlijke oliebollen en appel�appen 
met of zonder poedersuiker. Nu staat 
de kraam er elke woensdag en is de 
bezorgservice zelfs zeven dagen per 
week.
Natuurlijk bestaat het aanbod niet 
alleen uit zoete lekkernijen, ook voor 
de lunch of het diner hadden William 

en Fabian wat heerlijke maaltijden 
bedacht, die konden worden opge-
haald of zelfs thuisbezorgd. Zo is er 
elke week op de woensdag een 
keuze uit twee stamppotgerechten 
en ook nog drie maaltijdsoepen. Alle-
maal hygiënisch verpakt en in een 
tasje. Er komt zelfs een op Oostenrijk 
afgestemde sfeer met gerechten als 
Tiroler Gröstl, Frankfurter en uiter-
aard Glühwein. Dit om het gemis aan 
de wintersport enigszins te compen-
seren. Trek gekregen? Ga eens langs 
op de Van Oldenbarneveldweg 25 te 
Bakkum, kijk op www.fase-�er.nl of 
bel 0251 652204 en ga smullen.

Fase Fier slaat zich er positief doorheen

Fabian en William Borst achter hun kraam met heerlijkheden. Foto: Aart Tóth

Castricum - Inderdaad is women’s 
wear Twice ook gesloten vanwege de 
coronaregels, wat niet wil zeggen dat 
ze lekker thuis op de bank zitten. 
Mede omdat ‘Twice’ ook een agent-
schap van pakketservice ‘Homerr’ is, 
zijn ze voor deze dienst bereikbaar. 
,,Daarbij is er altijd wat te doen in de 
winkel, dus niets thuiszitten en niets-
doen”, volgens Wendy Tromp. Ook 
voor Wendy was 14 december de 
laatste dag dat er feestkleding voor 
Kerst verkocht kon worden. Daarna 
was het even schrikken toen een 

politiebusje vol agenten de Toren-
straat in kwam rijden om winkels te 
controleren. De uitleg van de pakket-
service bleek genoeg om met rust 
gelaten te worden.

Daarna gelukkig via de telefoon en 
website contact met klanten die toch 
wel keurig voor de dag wilden 
komen tijdens de feestdagen. Ook de 
etalage aan de Torenstraat 36 bleek 
een goede trekpleister om bestel-
lingen te regelen via de telefoon. 
Daarbij is het via WhatsApp-business 

+31 251 654221 mogelijk een indruk 
op te doen van de catalogus om de 
keuze te vergemakkelijken bij een 
aankoop. Even een blik werpen op de 
collectie kan natuurlijk ook via www.
twice-clothes.nl of gewoon even 
bellen naar 0251 654221 en Wendy 
of Rosa helpen u verder. 

Heeft u uiteindelijk een prachtige 
creatie of zomaar een sjaal uitge-
zocht, Wendy komt het met eigen 
vervoer bij u thuis a�everen, geheel 
volgens coronaregels.

Niets tweemaal wachten bij Twice

Wendy klaar voor de bezorging, geassisteerd door dochter Rosa. Foto: Aart Tóth

Castricum - Natuurlijk is de winkel 
van Expert De Graaf in de Torenstraat 
54 ook gesloten vanwege de lock-
down en coronaregels. Dat wil niet 
zeggen dat ze bij de pakken neer-
zitten. Een deel van de winkel is zelfs 
tijdelijk omgetoverd tot verdeel- en 
verzendcentrum. In de praktijk blijkt 
immers dat klanten Expert nog 
weten te vinden voor advies en zelfs 
aankopen via de site www.expert.nl 
of telefoon 0251 651441, waarbij 
deze vaak in gesprek zal zijn 
vanwege vele vragen.

,,Er heeft een verplaatsing plaatsge-
vonden qua klantenbezoek en de 
aankoop van artikelen. Juist per tele-
foon ontstaan er vele vragen om 
advies bij een eventuele aankoop. 
Met het meekijken op de site door 

klanten komen we er dan wel uit”, 
volgens Danny de Graaf. Mailen met 
uw vragen kan natuurlijk ook 
(castricum@expert.nl).

Mede gezien de andere manier van 
werken is er zelfs een bestelbusje bij 
gekomen om aan de vraag te 
voldoen, waarbij het vakkundig 
instaleren van apparatuur er natuur-
lijk ook bij hoort. Juist bij dat instal-
leren worden de coronaregels strak 
nageleefd, waarbij de consument 
gevraagd wordt een andere ruimte in 
het huis op te zoeken om zoveel 
mogelijk contact te vermijden. Alle 
bezorgingen en installeren gebeurt 
op afspraak. 
Gezien de positieve reacties van 
klanten een plus in 
klantentevredenheid.

Per Expres bij Expert, corona of niet

Klaar voor bezorgen en installeren; van links naar rechts Danny de Graaf, Joran, Tim, 
Bruce en Frank. Foto: Aart Tóth

OPENHEID IN LOCKDOWNTIJD
Castricum - In deze rubriek laat de Castricummer ondernemers en organisaties aan het woord die hun 
deuren vanwege de lockdown tijdelijk moeten sluiten. Hoe gaan zij met de lockdownperiode om?
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Velsen-Zuid - Natuurlijk, elke school 
zegt dat er voor iedere leerling alle 
aandacht is. En terecht. Maar wist je 
dat het Felisenum een kleine school 
is, waardoor ze dit ook echt kunnen 
waarmaken? Op het Felisenum kent 
iedereen elkaar. Er is veel contact 
tussen leerlingen uit verschillende 
jaren, bijvoorbeeld door ‘loodsen’, 
bovenbouwleerlingen die eersteklas-
sers vanaf dag één wegwijs maken in 
de school. Zo voelen de leerlingen 
zich op het Felisenum direct thuis. 
Wat Gymnasium Felisenum nog meer 
onderscheidt? Dat ze verder kijken 
dan de lesstof, dat ze een brede blik 
op de wereld hebben omdat ze een 

gymnasium zijn: ze nemen de klas-
sieke talen en cultuur mee naar de 
wereld van nu.  
Bovendien kan iedereen op het Feli-
senum zijn talenten en creativiteit 
ontwikkelen. Of je nu technisch bent 
of je meer wil verdiepen in talen en 
kunst of misschien zelfs wel allebei: 
op het Felisenum zorgen ze dat het 
kan.  Maar het belangrijkste is 
volgens de school dat je gewoon 
jezelf kunt zijn. Altijd.  
Ten slotte, Gymnasium Felisenum is 
gehuisvest tussen het groen in een 
prachtig oud gebouw. Toch is het 
ook modern, want het gebouw is 
aangepast aan deze tijd. 

Open dag
Kom het zelf zien op de online Open 
Dag, op zaterdag 23 januari van 9.30 
uur tot 13.00 uur, of bezoek onze 
online informatieavond voor ouders, 
op woensdag 20 januari om 19.30 
uur. Aanmelden is niet nodig, via een 
link op onze website www.felisenum.
nl kun je deelnemen aan de Open 
Dag en de informatieavond.  
Meer informatie: www.felisenum.nl.

Recti�catie: vorige week is per abuis 
de verkeerde advertentie geplaatst 
over de Open Dag van het Gymna-
sium Felisenum. Vandaag staat de 
juiste advertentie in deze krant.

Gymnasium Felisenum: 
de school voor jou!

Het belangrijkste is volgens het Felisenum dat je gewoon jezelf kunt zijn, altijd. Foto: aangeleverd

Driehuis - Als je nu in groep 8 zit en 
een middelbare school moet gaan 
kiezen is het best lastig als je niet 
naar een Open Dag kan om de sfeer 
van de school te proeven, terwijl dat 
juist heel belangrijk is bij het maken 
van een goede keuze. Bij het Ichthus 
Lyceum in Driehuis hebben ze daar 
iets op gevonden. Annet Remmers-
waal, brugklascoördinator, vertelt: 
,,Gelukkig hebben we vóór de lock-
down al heel wat leerlingen 
ontvangen voor kennismakings-
lessen. Voor de kennismakingslessen 
die nu helaas fysiek niet door kunnen 
gaan verzorgen we een passende 
online variant, zodat alle leerlingen 
de mogelijkheid hebben om de sfeer 
en de lessen op onze school te 
ervaren. Om ook ouders die kans te 
geven, kunnen zij nu via onze 
website een ‘Virtuele Tour’ door het 
gebouw maken”.

Zij vervolgt: ,,Via deze tour maken we 
het mogelijk om door het hele 
gebouw te ‘lopen’. Je kunt foto- en 
�lmmateriaal bekijken van verschil-
lende vakken en kennismaken met 
een aantal andere activiteiten. Zo is 
er in de theaterzaal een clip te zien 
uit “Grease”, de laatste musical van de 
Ichthus Musical Groep, en kun je in 
de Technasiumlokalen bekijken hoe 

het er tijdens de lessen en projecten 
aan toe gaat”. 
De Open Dag op 13 februari gaat 
gewoon door, maar natuurlijk wél 
online. Gevraagd naar de invulling 
zegt Annet Remmerswaal: ,,Onze 
website staat op 13 februari volledig 
in het teken van de Open Dag. Het is 
dan mogelijk om onze vloggende 
leerlingen en docenten live door de 
school te volgen! Ook komen er 
informatie�lmpjes online en is er de 
mogelijkheid voor het stellen van 
vragen aan docenten. Natuurlijk 
ontvangen we het liefst iedereen 

gewoon bij ons op school, maar ik 
ben ervan overtuigd dat we ouders 
en leerlingen met dit programma 
een uitstekend alternatief bieden.”

Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een 
moderne school voor havo, athe-
neum en gymnasium, met een 
erkend Technasium, waar leren en 
ontwikkelen centraal staan.
Op 28 januari is er een online infor-
matieavond voor ouders van groep 
8-leerlingen. Ga naar www.ichthusly-
ceum.nl/aanmelden-informatie-
avond/ om u hiervoor in te schrijven. 

Kennismaken met het Ichthus Lyceum: 
van virtuele tour tot online Open Dag

Via een virtuele tour is het mogelijk om door het hele gebouw te ‘lopen’. Foto: 
Marielle Coster

Door Mardou van Kuilenburg

Agrarische panden, op daken van 
parkeergarages en bedrijfspanden: 
zonnepanelen op grote daken zijn 
een serieuze optie voor de 
gemeente. Er moeten minimaal 
zestig panelen op passen, dan pas 
telt het mee voor de 
energietransitie. 
Binnendijk: ,,De vraag is hoe wij 
grootschalig energie kunnen 
opwekken binnen de gemeente-
grenzen. We proberen een gezonde 
balans te vinden tussen deelname 
aan de energietransitie en natuurbe-
houd. We wonen in een mooi gebied, 
dat moet beschermd worden.”

‘Alleen zonne-energie’
Castricum moet, net als elke andere 
gemeente in Nederland, locaties 
doorgeven waar windmolens en 
zonnepanelen geplaatst kunnen 
worden. Eerdere ideeën voor zonne-
weides langs het spoor of de provin-
ciale weg zijn gaandeweg gesneu-

veld. Binnendijk: ,,We zijn destijds 
gestart met de invulling van het 
buitengebied voor de Regionale 
Energie Transitie (RES) met wind- en 
zonne-energie. De windmolen bij de 
Boekelermeer is de�nitief van de 
baan omdat deze te dicht bij het 
vogelgebied zou komen te staan.” Er 
is nog een optie, zoekgebied twaalf 
boven Akersloot, maar het 
vermoeden bestaat dat ook deze 
plek grenst aan vogelweidegebied. 
Dat betekent dat er geen nieuwe 
windmolens in de gemeente worden 
geplaatst. ,,We kijken nu alleen naar 
grootschalige toepassing van 
zonne-energie.”

Er wordt nu in de CAL gezocht naar 
geschikte locaties voor de 
zonnepanelen. 

Geen gemakkelijke opgave, erkent 
Binnendijk. ,,Omwonenden en de 
raad gaan daar ook wat van vinden. 
Het brengt een hoop nieuwe vraag-
stukken met zich mee.”

Zonneweides van de baan: 
gemeente focust op grote daken
Castricum - Als het aan de gemeente ligt zijn de zonneweides in de 
gemeente Castricum van de baan. Wethouder Falgun Binnendijk wil 
grote daken, waar minimaal zestig panelen op passen, benutten om bij te 
dragen aan de energietransitie.

Castricum - Scholen dicht, het uitgaansleven op slot, kortom weinig lol te 
bewegen voor de jeugd waar verveling op de loer ligt. Of je moet een hobby 
hebben! Castricummer Siggy verveelt zich niet. Bewapend met twee profes-
sionele hengels en een visvergunning op zak is de scholier met regelmaat te 
vinden aan de waterkant zoals hier bij De Bloemen. ,,Ik vis nu overdag en ga 
geen tentje opslaan voor het nachtvissen, want het is vrij koud. Ik heb nog 
niets gevangen tot nu toe”, laat Siggy met een half oog gericht op zijn smart-
phone weten. De beetverklikkers aan de hengels doen de rest. Foto: Bert 
Westendorp

Vissen verdrijft verveling

Van de Kennisbank maken zo’n vijf-
tien deskundigen deel uit, afkomstig 
uit het bedrijfsleven en van het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn Castricum. Zij staan klaar om 
vrijwilligersorganisaties kosteloos te 
ondersteunen bij vragen en knel-
punten met als doel organisaties te 
versterken. Hulp kan onder meer 
gegeven worden bij: website 
bouwen en onderhouden, computer-
vraagstukken, vragen rond veiligheid 
en bouwvraagstukken, maar ook kan 

het gaan om het vinden, behouden 
en begeleiden van vrijwilligers, het 
ontwikkelen van vrijwilligersbeleid 
en voor het zoeken naar gelden/
fondsen voor projecten.
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Irene Zijl-
stra van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Welzijn Castricum aan de 
Geesterduinweg 5. Het telefoon-
nummer is 0251 656562. Belangstel-
lenden kunnen ook een bericht naar 
i.zijlstra@welzijncastricum.nl sturen.

Kennisbank heeft vacature voor 
(vrijwillig) juridisch adviseur
Castricum - De Kennisbank kijkt uit naar een juridisch adviseur die op 
vrijwillige basis een aantal keren per jaar vrijwilligersorganisaties in 
Castricum en omgeving wil bijstaan bij vragen op het terrein van 
aansprakelijkheid en hoe men zich kan wapenen tegen risico’s op dit 
terrein. Het betreft kortdurende advisering, die de vrijwilligersorganisa-
ties een steuntje in de rug geven.





Niet alleen je inrichting en spullen geven je 
huis sfeer, maar vooral GEUR geeft je huis sfeer 
en karakter. Denk maar aan een nieuwbouw 
huis.... dat kan prachtig worden ingericht, maar 
de geur van beton, verf en lijm blijft nog lang 
hangen. En vooral als er huisdieren of rokers in 
huis zijn, is het soms een uitdaging om ervoor 
te zorgen dat je dat niet te veel ruikt. Uiteraard 
is het schoonhouden van je leefomgeving erg 
belangrijk, maar je kunt ook met wat hulpmid-
delen zorgen dat het lekker blijft ruiken, denk 
daarbij eens aan wat geuren voor je interieur 
zoals geurstokjes, geurkaarsen, amberblokjes, 
interieurparfum, aromatische olie, etc.
Prijswinnaars van deze puzzel zullen een 
pakketje ontvangen met zes heerlijk geurende 
amberblokjes (zeer populair op dit moment) ter 
waarde van ruim € 45,- die als interieurparfum 
op een schaaltje kunnen worden neergelegd of 
in het zakje kunnen worden opgehangen.

InteriorScent heeft de lekkerste geuren voor elk 
interieur, dus kijk gerust eens op de website 
www.InteriorScent.nl

Hoe belangrijk zijn geuren?
Geur is erg belangrijk in ons dagelijkse leven. Zonder reukvermogen is ons smaakvermogen 
niet in balans en proef je weinig. Ons reukorgaan waarschuwt ons bijvoorbeeld ook als er 
gevaar is zoals brand, een gaslek of als eten bedorven is. Maar in veel gevallen is ons reukor-
gaan vooral heel � jn om te hebben, denk daarbij eens aan de geur van lekker eten, pas 
gebakken brood of een taart, schoon wasgoed, de zee, het bos, een schoon huis, een bos 
verse bloemen en vers fruit.

Puzzel mee en win een van de 3 geurpakketten van InteriorScent of win het boek ‘Nederland - Eropuit in elk seizoen’ van reisreport.nl
Mail de oplossing voor woensdag 27 januari naar: puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. zware drinker; 7. huis waar prostitutie bedreven
wordt; 12. pratende vogel; 13. reukwater; 14. nachtroofvogel;
15. nummer (afk.); 17. frisjes; 19. vrouwelijk dier; 21. getijde; 22.
God (Lat.); 24. zich andermans verdriet aantrekken; 27. koeien-
maag; 28. Amerikaanse (oud)president; 30. Oosters hoofddek-
sel; 31. vorm van Boeddhisme; 32. geheimschrift; 33. jongens-
naam; 35. neerslag; 37. deel van week; 38. hoge
lichaamstemperatuur; 41. deel van oor; 42. Vlaamse schilder;
44. telwoord; 46. Europeaan; 47. deel van zeilboot; 48. luchtha-
ven; 49. kruisopschrift; 50. neerslachtig; 52. voedingsmiddel uit
een palm; 54. geestelijk onevenwichtig; 56. kippeneigenschap;
58. dameskousen; 61. Algemene Energieraad (afk.); 62. zich-
zelf voortstuwend projectiel; 64. oorvijg; 65. afspringend vuur-
deeltje; 67. niet dik; 68. International Weightlifting Federation
(afk.); 70. kampeerverblijf; 72. bouwland; 73. plaats in Zuid-Hol-
land; 76. vochtig; 77. muzieknoot; 78. overschot; 79. rivier in
Noord-Brabant; 81. familielid; 82. waterplant; 83. brandverf; 84.
elektrisch geladen materieel deeltje; 86. een erfenis schenken;
87. Europees land.

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. inkomstenbelasting (afk.); 3.
zwarte kleverige stof; 4. traag (zonder energie); 5. ingedijkt land;
6. iemand die doodstraffen uitvoert; 7. bereidingswijze van
vlees; 8. gecastreerd paard; 9. Deutsche Industrie-Norm (afk.);
10. oude lengtemaat; 11. Nederlandse (oud)premier; 16. man-
netjeshond; 18. jongensnaam; 20. schrijfgerei; 21. plechtige
belofte; 23. Europese hoofdstad; 25. lastdier; 26. bevroren neer-
slag; 27. slaapgast; 29. wapenkunde; 32. auto met open kap;
34. modern pepmiddel; 36. telefonisch onderhoud; 37. tweetal
muzikanten; 39. gezongen toneelspel; 40. omslagdoek; 42.
Spaans riet; 43. soort schaatsen; 45. zachte metaalsoort; 46.
Nederlands rundveestamboek (afk.); 51. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 53. gymnastiek (afk.); 54. zigzagsgewijs tegen de
wind opzeilen; 55. meubelstuk; 56. spies of speer; 57. plezier;
59. toegankelijk; 60. plaats in Limburg; 62. ontspannen liggen;
63. telwoord; 66. Engels telwoord; 67. marterachtig roofdier; 69.
familie (afk.); 71. drinkbeker; 73. windrichting; 74. plaats in
Noord-Holland; 75. zuiver; 78. meisjesnaam; 80. cilinder; 82.
laatstleden (afk.); 85. natrium (scheik. afk.).

Reisjournalisten Marlou Jacobs en Godfried van Loo reisden 
vorig jaar door alle provincies van het land. Het resultaat is de 
nieuwe reisgids ‘Nederland - Eropuit in elk seizoen’, vol histori-
sche achtergrondverhalen en unieke foto’s, waarmee je reis thuis 
op de bank al begint. De gids behandelt twintig kleinere stadjes, 
nabijgelegen dorpen en hun omgeving. Eeuwenoude plaatsen 

Nieuw reisboek speciaal 
voor het Nederland van nu

Het reisboek ‘Nederland - Eropuit in elk seizoen’ (ISBN: 
9789083042787) telt ruim tweehonderd pagina’s. Foto: aangeleverd

zoals Appingedam, Brielle, 
Gorinchem en Ootmarsum 
met een beschermd stads- of 
dorpsgezicht, een rijke 
geschiedenis en relatief onbe-
kende bezienswaardigheden. 
De steden en regio’s komen 
uitgebreid aan bod, maar ook 
verhalen over Nederland als 
geheel. De moord op Bonifa-
tius in Dokkum, de bloeitijd 
van de Hanzesteden, de VOC 
en de Tachtigjarige Oorlog 
passeren de revue. 

Een reis die thuis op de 
bank begint 
Honderden actuele foto’s en 
interessante verhalen nemen 
de lezer mee ‘op reis’ door 
eigen land. In eerste instantie 
veilig thuis op de bank, 
daarna door zelf op pad te 
gaan. Met tientallen wandel- 
en � etsroutes, restaurant- en 
overnachtingstips staat het 
boek garant voor interessante 
dagtrips of weekenden weg, 
het hele jaar door. Met een 
gratis mobiele app kunnen 
lezers bovendien op eigen 
gelegenheid de plekken 
ontdekken.

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 !
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Hij wijst erop dat sommige aanvra-
gers van de door de regering in het 
leven geroepen regeling diverse 
stukken moeten overleggen of een 
urenstaat moeten invullen, terwijl 
anderen dat niet hoeven.

Verschillende geluiden
De zogenoemde TOZO-regeling 
(Tegemoetkoming Zelfstandig 
Ondernemers) is bedoeld om onder-
nemers te helpen in het laten voort-
bestaan van de onderneming, als er 
minder of geen inkomsten binnen-
komen door de lockdown. Er zijn 
inmiddels drie rondes van aanvragen 
geweest en bij Forza! komen verschil-
lende geluiden binnen over het 
behandelen van de aanvragen en het 

toekennen van het geld. 

Schriftelijke vragen
Castricum: ,,Als leidraad telt voor ons 
de brief van staatssecretaris Van Ark 
aan de Tweede Kamer over de 
uitwerking van de tijdelijke over-
bruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers’’, zegt Ralph Castricum. 
Hij wil van burgemeester en wethou-
ders voor elke van de drie TOZO-
rondes weten of in elke gemeente 
dergelijke aanvragen op gelijke wijze 
behandeld worden. Als dat inder-
daad het geval is, wil hij graag uitleg 
over het feit dat er verschillende 
verhalen van aanvragers komen. 
Daarnaast wil Forza! weten hoeveel 
aanvragen er zijn geweest, welk deel 

daarvan is toegewezen en hoeveel 
aanvragers in beroep zijn gegaan, 
nadat hun aanvraag werd 
afgewezen.

Duidelijkheid
Inmiddels wordt ook een vierde 
ronde van de TOZO-regeling voorbe-
reid. Doordat de lockdown vorige 
week is verlengd, vrezen nog meer 
ondernemers voor het voortbestaan 
van hun bedrijf. Ralph Castricum: 
,,Wat doet de gemeente om onder-
nemers te helpen en te onder-
steunen als hun TOZO is afgewezen, 
ook na een bezwaar of beroepspro-
cedure, aangezien dit toch de 
economie van Castricum aantast en 
de ondernemer inwoner is van 
Castricum en de gemeente ook een 
zorgplicht heeft?’’ 

Hij wil graag van het college horen of 
al duidelijk is hoeveel ondernemers 
het waarschijnlijk niet gaan redden.

Castricum - De plaatselijke fractie van Forza! zet vraagtekens bij de 
manier waarop de gemeente ondernemers helpt om de �nanciële 
gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Volgens gemeenteraadslid 
Ralph Castricum zijn er ‘duidelijke signalen dat niet alle ondernemers op 
dezelfde manier worden behandeld’.

‘Signalen over verschillen in 
behandeling aanvragen TOZO-regeling’

Dat betekent dat binnen dit concept 
ook de allerkleinsten terecht kunnen, 
wat uniek is in Castricum. En dat alles 
vanuit één plek; ideaal dus voor 
kinderen én ouders, maar er zijn nog 
meer voordelen. Dit is een plek waar 
kinderen leren, spelen en zich 
ontwikkelen in de breedste zin van 
het woord, want krijgen ze onderwijs 
en opvang van kindprofessionals die 
samen een team vormen. Zo voelen 
kinderen zich meer op hun gemak en 
kunnen zij zich beter ontwikkelen: 
voor, tijdens en na school.

Vanuit één visie
De Montessorischool zelf is inmid-
dels al goed thuis op de nieuwe 
locatie. Het is heel mooi dat hier in 
samenwerking met Forte een onder-
linge warme overdracht en door-
gaande leerlijn vanuit één visie onder 
één dak mogelijk is. Kinderen die van 
de Montessori Peuterklas naar de 
kleuterklas doorstromen, zijn al goed 
bekend met de pedagogisch mede-
werkers, de leerkrachten, de manier 
van lesgeven, de andere kinderen en 
het gebouw. 
En als kinderen na schooltijd naar 
BSO Montessori gaan, is het heel 
eenvoudig voor de leraren en peda-
gogisch medewerkers om even af te 
stemmen. De BSO is kleinschalig 
opgezet en de kinderen zien daar 
hun klasgenootjes, broertjes/zusjes 
en steeds dezelfde pedagogisch 
medewerkers.

Fijn voor ouders om hun kind naar 
één vertrouwde plek te kunnen 
brengen waar zij opvang en onder-

wijs vinden onder één dak. 
Meer informatie over de Montessori-
school is op www.moncas.nl te 
vinden. 
Meer informatie over de opvang bij 
de BSO & Peuterklas Montessori, 

kinderdagverblijf De Speelboom of 
BSO De Boomhut is op www.forte-
kinderopvang.nl te vinden. 

Op zowel de school als de opvang 
zijn nog plaatsen vrij!

Castricum - De Montessorischool 
Castricum, de buitenschoolse 
opvang en Peuterklas van de 
school zijn in augustus vorig jaar 
gestart in hun nieuwe gebouw aan 
de Sokkerwei. Hierin vormen zij, 
samen met BSO De Boomhut en 
kinderdagverblijf De Speelboom 
van Forte Kinderopvang een 
unieke combinatie van onderwijs 
en kinderopvang voor kinderen 
van 0 tot 13 jaar onder één dak.

Montessori en Forte Kinderopvang 
samen goed op weg

Medische contactberoepen, zoals de 
mondzorg, mogen hun werkzaam-
heden blijven uitvoeren. Binnen de 
gehele mondzorg worden de (be)
handelingen verricht volgens de 
Leidraad Mondzorg. Tandprotheti-
sche praktijk Weijer hanteert uiter-
aard alle nodige veiligheidsmaatre-
gelen voor de gezondheid van zowel 
de cliënten als de eigen medewer-
kers. Na het telefonisch maken van 
een afspraak, waarin men triage 
uitvoert, kunt u de praktijk te allen 
tijde op een veilige manier bezoeken. 

Reeds ingeplande behandelingen 
gaan gewoon door en u kunt uiter-
aard nog steeds terecht met uw 
ongemak en/of reparaties aan uw 
kunstgebit. ,,Wij staan voor u klaar, 
ook in deze tijden’’, aldus Rutger en 
Irma.

Tandprothetische praktijk Weijer, 072 
5331902, www.kunstgebitheiloo.nl, 
De Strandwal 22h te Heiloo (gezond-
heidscentrum op het Willibrordter-
rein), e-mail: info@kunstgebitheiloo.
nl.

Tandprothetische praktijk Weijer 
zorgt ook nu voor uw kunstgebit!
Heiloo - Nederland zit nog steeds in een langdurige lockdown. Het zijn 
onzekere tijden voor veel mensen en ondernemers. Rutger Weijer en Irma 
Baart van de tandprothetische praktijk aan de Strandwal 22h merken 
ook dat er soms verwarring is over de vraag of de praktijk geopend is. 
Dat is gelukkig het geval.

Opvang en onderwijs onder één dak. Foto: aangeleverd

Tandprothetische praktijk Weijer hanteert uiteraard alle nodige veiligheids-
maatregelen voor de gezondheid van zowel de cliënten als de eigen medewerkers. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Zolang het land in een stevige lockdown zit, valt het niet mee om 
iets te vieren. Dat ondervond ook Carel Lewis. Het bestuurslid van de stichting 
Dorpshart Limmen en het jongerenontmoetingscentrum Conquista had zich 
erop verheugd om voor zijn 70e verjaardag op 13 januari groots uit te pakken, 
maar om de bekende reden moest alles helaas worden afgeblazen. Om de 
bijzondere dag voor Carel niet geruisloos voorbij te laten gaan, hadden zijn 
dochter en schoonzoon voor de woning aan Plantraam een koperen bel laten 
plaatsen en familie en vrienden uitgenodigd om op bepaalde tijden zeven 
keer de bel te luiden ter ere van het feestvarken. Aan deze oproep gaven 
velen graag gehoor! Foto: Hans Boot

Zeven keer bellen…






