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Castricum - Omdat de horeca sinds de lockdown gesloten is was het al rustiger op straat dan normaal. De avondklok die sinds zaterdagavond van kracht is bracht 
hier nog meer verandering in. De nog met gezellige feestverlichting getooide bomen en gebouwen langs de verlaten Dorpsstraat zorgden voor een surrealistisch en 
ongewoon beeld. In tegenstelling tot elders in het land deden zich in Castricum, Limmen en Akersloot geen onregelmatigheden voor. (Tekst en foto Henk de Reus)

Verlaten Dorpsstraat bij ingaan avondklok

Castricum - De politie heeft afge-
lopen zaterdagavond en -nacht in de 
gemeente Castricum zes boetes 
uitgedeeld aan mensen die zonder 
geldige reden op straat waren, nadat 
de avondklok was ingegaan. Er 
werden veel meer bestuurders 
gecontroleerd, maar de overige 
mensen waren medewerkers van 
ziekenhuizen, ambulancedienst, Tata 
Steel en thuiszorg. Zij hadden een 
legitieme reden om de avondklok te 
negeren.

Overtredingen 
avondklok

Door Mardou van Kuilenburg

Castricum - De politie heeft zondag-
ochtend het lichaam van een 
56-jarige man aangetro�en in een 
woning op de Lijsterbeslaan. Het 
gaat om de bewoner van het huis. 

Het slachto�er is vermoedelijk door 
een misdrijf omgekomen, meldt de 
politie. Agenten kwamen rond 11.20 
uur ter plaatse nadat er een melding 
was binnengekomen. Daar werd het 
levenloze lichaam gevonden. In de 
woning was ook een 55-jarige vrouw 

aanwezig. Zij is aangehouden op 
verdenking van betrokkenheid bij 
het overlijden van het slachto�er. 
Hoe de man om het leven is 
gekomen is niet bekend. De 
recherche heeft de zaak in 
onderzoek. 

Dode man aangetroffen in 
woning op Lijsterbeslaan

De woning is afgezet met linten. Foto: aangeleverd

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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In deze coronacrisis heb je misschien 
behoefte aan contact en gezellig-
heid. Je wilt andere mensen leren 
kennen, een gesprek voeren over 
hoe het met jou gaat of horen hoe 
anderen dat doen in deze tijd. Via de 
online groep ‘Ko�etijd’ kun je erva-
ringen uitwisselen en elkaar tips 
geven. Je zult merken dat je niet de 
enige bent. Mochten mensen 
behoefte hebben om elkaar online te 
ontmoeten, dan kunnen zij zich 
aanmelden bij Welzijn Castricum. Bij 
genoeg aanmeldingen wordt er 
wekelijks, of vaker als er behoefte 
aan is, een online groep gestart. Dit 
gebeurt door middel van videobellen 
op een vast tijdstip onder begelei-
ding van een sociaal werker.

Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer je jezelf aanmeldt, neemt 
de begeleider telefonisch contact 
met je op om kennis te maken en te 

kijken of de online groep past bij wat 
je wilt. Dit eerste gesprek is vrijblij-
vend. Wanneer je besluit mee te 
doen, ontvang je via e-mail een 
uitnodiging met tijdstip, uitleg en 
een link om in te kunnen loggen. In 
de eerste bijeenkomst wordt kennis 
met elkaar gemaakt en de regels 
afgesproken, met name over de 
privacy. Er worden afspraken 
gemaakt over het tijdstip en hoe 
vaak de groep met elkaar wil 
ontmoeten. De bijeenkomsten duren 
niet langer dan een uur. Er zitten 
maximaal zes deelnemers in een 
groep.

De leden in de groep kennen elkaar 
niet. Wanneer de groep gevormd is, 
verandert de samenstelling niet 
meer. Ben je geïnteresseerd? Neem 
contact op met Ingrid Wellen van 
Welzijn Castricum (i.wellen@welzijn-
castricum.nl / 0251 656562).

e roep Koffie
Castricum - De online ontmoetingsgroep ‘Ko�etijd’ is door Welzijn 
Castricum opgestart tijdens de eerste coronagolf. Juist omdat nu alle 
plekken waar je andere mensen kunt ontmoeten (zoals sportclubs, cafés, 
buurthuizen en musea) gesloten zijn. Wanneer al die dingen wegvallen 
kan het stil en leeg zijn om je heen. Zeker wanneer je op jezelf woont, kan 
het lastig zijn om je ritme daar weer in te vinden.

Castricum - Aan de Oosterweide woedde afgelopen vrijdag een klein buiten-
brandje. De spuitgasten werden om 15.54 uur opgeroepen en tro�en het vuur 
aan in de bosschages langs het Buitendijkspad. De vlammen werden met één 
straal hogedruk snel geblust.

K e  u e ra e

Door Mardou van Kuilenburg

De politie zette het maximum aantal 
agenten in om de rust in Castricum, 
Akersloot en Limmen te bewaken. 
Daarnaast waren vier boa’s op de 
been. Sinds maandag zijn zij ook 
bevoegd om te handhaven op de 
avondklok. De politie en de boa’s 
houden samen toezicht en krijgen 
ondersteuning van beveiligers. ,,Het 
is vreselijk dat we zo’n zwaar middel 
moeten inzetten, maar omdat het 
nodig is voor de bescherming van 
onze inwoners zal de gemeente zijn 
uiterste best doen om de avondklok 
te handhaven”, aldus een 
woordvoerder.

‘Jeugd thuishouden’
Richting de jeugd wordt langs meer-
dere wegen gehandeld. Jongeren-
werkers zijn met hen in gesprek over 
de avondklok. ,,De politie heeft 
vrijdag ouders van minderjarigen, die 
eerder overlast hebben veroorzaakt, 
gevraagd om hun kinderen thuis te 
houden. Dat heeft gewerkt. De 
politie maakt bestuurlijke rappor-
tages op voor de burgemeester. Hij 
kan overgaan tot bestuurlijke maat-
regelen, zoals gebiedsverboden voor 
jongeren. Dat is nu niet aan de orde. 
Er zijn wel wat zorgen over enkele 
jongeren die na het ingaan van de 
avondklok nog in de omgeving van 
Geesterduin zijn gezien. Dat houden 

we nauwlettend in de gaten.”

Korte ‘demonstratie’
Zaterdagavond togen meerdere 
mensen naar het gemeentehuis om 
daar ‘in gesprek’ te gaan over de 
avondklok. ,,Zij wilden praten over de 
avondklok en de democratie. Dat is 
binnen de perken gebleven, deze 
mensen zijn voor negen uur naar 
huis gegaan”, stelt de woordvoerder. 

De demonstranten zijn door de 
gemeente gewezen op het verbod 
op groepsvorming. ,,Als zij willen 
demonstreren, moeten ze daarvoor 
een vergunning aanvragen. We 
vinden het niet leuk om zo op een 
vredige samenkomst te reageren, 
maar de regels zijn helder.” Afgelopen 
weekend zijn in totaal zes corona-
boetes uitgedeeld.

Castricum - De gemeente en de politie zijn tevreden over het naleven van 
de avondklok in Castricum. Bijna alle mensen die na 21.00 uur op straat 
waren, hadden daar een legitieme reden voor.

ee  e e  ro o  
avo o   a r u

Castricum - Vorige week donderdag trok een storm over onze regio. Een 
zonnescherm van een pand aan de Oude Parklaan bleek daartegen niet 
bestand te zijn. Om 12.24 uur werd de brandweer van Castricum opgeroepen 
om poolshoogte te komen nemen. Het zonnescherm bleek aan één kant afge-
broken te zijn en bungelde nog aan de gevel. Dat zorgde voor een gevaarlijke 
situatie, daarom heeft de brandweer het scherm verwijderd. Foto: Hans Peter 
Olivier

o e er  ree  af

Door Hans Boot

Castricum  – Alhoewel de horeca op 
het strand door de corona tot een 
minimum is beperkt, zit er toch wat 
leven in de brouwerij. Zo is Deining 
verdwenen in afwachting van de 
bouw van een nieuw paviljoen in 
combinatie met een nieuw onder-
komen van het watersportcentrum 
Sports at sea. Richard Groot van 
Deining zegt hierover: ,,We zijn druk 
bezig met de voorbereidingen en 
hopen voor het komend badseizoen 
onze deuren te kunnen openen.” 

Door de plaatsing naar voren voldoet 
het bouwwerk als eerste aan de eisen 
die het Hoogheemraadschap Noor-
derkwartier aan de paviljoenhouders 
heeft opgelegd. Aanvankelijk hield 
de verplichting in dat alle paviljoens 
uiterlijk in maart van dit jaar zijn 
verplaatst conform het aantal afge-
sproken meters. Een woordvoerder 
van de gemeente meldt echter 
desgevraagd: ,,Drie paviljoens 
hebben met name in verband met 
corona een verzoek ingediend bij het 
Hoogheemraadschap om uitstel. Het 
algemeen bestuur van het Hoog-

heemraadschap moet het voorstel 
van het dagelijks bestuur om uitstel 
te verlenen tot na aankomende 
zomerperiode nog o�cieel goed-
keuren. Het nieuwe paviljoen van 
Sports at Sea/Deining zal naar 
verwachting wel tijdig op de aange-
wezen plaats worden opgebouwd en 
een aantal meters meer richting zee 
verschuiven. De gemeente heeft de 
omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw inmiddels verleend, maar 
de bouw kan nog niet starten omdat 
er nog geen groen licht is gegeven 
vanuit de omgevingsdienst.”

e  aa  e  eer  aar vore
De locatie van de nieuwe Deining. Foto: Hans Boot

Castricum - Tijdens de eerste lock-
down is door Welzijn Castricum in 
samenwerking met de buurtsport-
coach op verschillende plekken in de 
gemeente balkongym aangeboden. 
Nu de huidige lockdown opnieuw is 
verlengd willen zij deze activiteit 
opnieuw aanbieden aan mensen die 
willen bewegen op afstand. Het is 
natuurlijk behoorlijk koud, maar 

bewegen is gezond en goed voor de 
mentale gezondheid. Welzijn 
Castricum kan zich goed daarom 
voorstellen dat er genoeg mensen 
zijn die behoefte hebben aan een 
beweegles buiten. Vanaf de straat 
aan de balkonzijde van de �ats 
verzorgt een instructeur de bewe-
gingsactiviteit die zo’n dertig 
minuten zal duren - of net zolang als 

de bewoners willen deelnemen. 
Staand of zittend: de oefeningen zijn 
voor iedereen geschikt. Aanmelden: 
Is het een idee voor bij jullie in de 
�at? Neem dan contact op met Nina 
Meijers van Welzijn Castricum (0251 
656562 / n.meijers@welzijncastricum.
nl). Bij genoeg aanmeldingen 
kunnen zij aan de slag!

a o   a r u
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Agenda raadsinformatiebijeenkomst / 
commissies 28 januari 2021

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

 Pauze

21.00  22.30  Tijdelijke Commissie Begroti ng 

Like ons op Facebook

 bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. Op dit moment 
vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informati e kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformati e.nl. 
 
Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag 
van de vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies die zijn aangemerkt met een  is inspreken 
niet (meer) mogelijk.  hoeft  zich niet aan te melden om ti jdens raadsinformati ebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

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 griffi  e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag 
8 februari.

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

Agenda’s vergaderingen 
gemeenteraad 

Horeca en dinerbon
Een glanzende blauwe bon, formaat  er, 
met daarop de tekst Cadeaubon , plaatjes 
van een vork, een mes en een lepel en witt e 
strepen aan de boven- en de onderkant. 
Dat is het uiterlijk van de dinerbon die de 
gemeente Castricum op maandag 
11 januari overhandigde aan Koninklijk 
Horeca ederland afdeling Castricum en 
vier thuiszorgorganisati es. 

Met de dinerbon, ter waarde van  40,00,
wil de gemeente thuiszorgcliënten 
een smakelijke avond bezorgen en horecazaken in de gemeente een beetje meer omzet. 
Medewerkers van de thuiszorgorganisati es verspreiden de bon onder hun vaste cliënten, 
cliënten nemen contact op met een eetcafé, een restaurant of een cafetaria in Castricum en de 
horecazaak neemt vervolgens de bon aan als betaalmiddel. Ten slott e levert de horecazaak de 
bon in bij de gemeente, die  40,00 aan de ondernemer betaalt. 

Horecaondernemers die niet op de hoogte zijn van de acti e rond de dinerbon, en die toch een 
bon krijgen als betaalmiddel, kunnen contact opnemen met de gemeente. Belt u het algemene 
nummer van de gemeente Castricum (14 0251) en vermeld als onderwerp dinerbon , dan krijgt 
u de juiste informati e over deze acti e. 

Agenda Raadsplein 
4 februari 2021 

  
 Commissies
19.30  20.45   ienswijzen op kadernota s verbonden parti jen deel 

   
19.30  20.45 ieuw Tij

  
 Pauze

21.00  22.00  ienswijzen op kadernota s verbonden parti jen deel  

   
21.00  22.00  Commissie Algemene aken  

  
 1A esde herziening exploitati eplan Limmen andzoom 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 21 januari 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - it de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
 
22.15 – 22.30  Raadsvergadering 

   
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Doelgroepenverordening 
 B Onderzoeksrapport rekenkamercommissie naar a  andeling klachten 
 C esde herziening exploitati eplan Limmen andzoom (onder voor-
    behoud van commissiebehandeling) 
 5 Sluiti ng

Welke vrouw verdient Ribbius 
Peletier-penning 2021?
Welke vrouw uit Noord-Holland verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in 
de oord Hollandse politi ek? Welke vrouw is een politi ek voorbeeld voor andere vrouwen? 
De provincie zoekt de oord Hollandse vrouw die de ibbius eleti er penning  verdient. 

Iedereen kan een kandidaat aanmelden voor deze jaarlijkse onderscheiding.  

Zet kandidaat in het zonnetje
Een kandidaat aanmelden kan tot en met 14 februari via www.penning.noord-holland.nl. Op 
deze website is het ook mogelijk om een foto van de kandidaat in een galerij te plaatsen bij de 
winnaressen van voorgaande jaren. Een foto van deze galerij kan daarna direct gedeeld worden 
op nstagram, Facebook en Twitt er. o wordt de kandidaat alvast in het zonnetje gezet.

Jury
it alle kandidaten kiest een jur  een vrouw die de Ribbius eleti er-penning 2021 verdient. 

S billa Dekker (minister van Staat) voorzitt er van de jur , overhandigt de penning op 5 maart. 
Dekker: Op 17 maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen, een mooie aanleiding om 
aandacht te besteden aan de positi e van vrouwen en diversiteit in de politi ek. Dat blijft  nodig, 
want het gaat nog steeds te langzaam . aast voorzitt er S billa Dekker bestaat de vakjur  
uit: Elske Doets, directeur van het bedrijf Doets Reizen  en verkozen tot akenvrouw van 
het jaar 2017  dr. Liza M gge, hoofddocent politi cologie van de niversiteit van Amsterdam  
oud-Statenlid Rina van Rooij en het urmerendse Raadslid Manja van der Weit, die de Ribbius 

eleti er-penning kreeg in 2020.

Voorgaande winnaressen
Het urmerendse raadslid Manja van de Weit kreeg de penning in 2020 voor haar initi ati ef 
Vrouwen in de urmerendse oliti ek . Met lezingen en trainingen inspireert zij vrouwen om 

politi ek acti ef te worden. Devika arti man ontving de penning in 2019 als eerste. ij is de vrouw 
achter de Sti chti ng Stem op een vrouw  die vrouwen oproept om te stemmen op een vrouw 
lager op de kieslijst, om zo het percentage vrouwelijke volksvertegenwoordigers te vergroten. 
Devika arti man en Manja van der Weit zijn goede voorbeelden van vrouwen die ervoor hebben 
gezorgd dat meer vrouwen politi ek acti ef zijn.

ibbius eleti er penning
rovinciale Staten reiken de Ribbius eleti er-penning 5 jaar lang uit aan een vrouw die 

zich verdienstelijk maakt voor de positi e van vrouwen in de oord-Hollandse politi ek. De 
onderscheiding is in 2019 ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht. De penning is 
vernoemd naar de eerste vrouwelijke gedeputeerde van oord-Holland, Liesbeth Ribbius 

eleti er. ij werkte haar hele leven aan vrouwenrechten en richtt e in 1932 het vormingscentrum 
De Born voor vrouwen op. e was lid van de Eerste Kamer, vrouwenvertegenwoordiger van de 
Verenigde ati es en in 1958 werd zij het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State. 

Verhouding vrouw-man in de provincies
a de rovinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 steeg het aantal Statenleden 

(volksvertegenwoordigers van provincies) in ederland dat vrouwelijk is van 31,5 naar 33,2 
procent. Van de 12 commissarissen van de Koning zijn er in 2 provincies vrouw. Van de 55 
Statenleden in oord-Holland zijn er op dit moment 20 vrouw en 34 man en 1 Statenlid wil 
graag aangesproken worden als Statenlid  en niet als mijnheer  of mevrouw . Eén vrouwelijk 
Statenlid wordt ti jdelijk vervangen door een man. Als zij weer terugkomt is 40  van de 
Statenleden in oord-Holland vrouw. Deze cijfers laten zien dat de man/vrouw verhoudingen 
nog steeds scheef zijn. Daarom zijn initi ati even zoals deze penning dus van groot belang.

Inloopspreekuur Geldzaken Castricum 
Wat veel inwoners (nog) niet weten, is dat er vanuit de gemeente wekelijks een inloopspreekuur 
wordt georganiseerd. Er zijn dan professionals aanwezig die u goed kunnen helpen. edere 
vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur kunt u op afspraak terecht bij Socius in eesterhage 
(Cultureel Centrum eesterhage, eesterduinweg 3 te Castricum). Een afspraak maken bij 
Socius gaat via telefoonnummer 088-8876900. 

Er zijn op de locati e voorzorgsmaatregelen getroff en i.v.m. het coronavirus. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht.

Foto: H. de Reus uit Castricum
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Castricum 27 januari 2021 Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Breedeweg 45 (nabij) in Castricum, het bouwen van 6 recreati ewoningen, datum ontvangst 
15 januari 2021 (WABO2100113)
Sokkerwei 4 en 6 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand, datum ontvangst 
15 januari 2021 (WABO2100108)
Rijksweg 106 in Limmen, het splitsen van de woning, datum ontvangst 15 januari 2021 
(WABO2100105)
Groteweide 31 in Castricum, het bouwen van een erker, datum ontvangst 15 januari 2021 
(WABO2100110)
Achterweg 22 in Limmen, het verhogen van de bedrijfshal, datum ontvangst 16 januari 2021 
(WABO2100114)
Westerweg 110 in Limmen, het verplaatsen van de uitweg, datum ontvangst 18 januari 2021 
(WABO2100121)
Starti ngerweg 7a in Akersloot, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 19 januari 
2021 (WABO2100137)
Hazelaantje 1 in Limmen, het verplaatsen van de uitweg, datum ontvangst 20 januari 2021 
(WABO2100139)
Westerweg 39 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 21 januari 2021 
(WABO2100149)
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
Geesterduin 33 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 15 januari 
2021 (WABO2002552)
Schulpvaart in Castricum, het plaatsen van een wandelbrug over de Schulpvaart, 
verzenddatum 21 januari 2021 (WABO1901067)

Walstro 1 in Castricum, het legaliseren van afgeronde werkzaamheden aan een gemeentelijk 
monument, verzenddatum 15 januari 2021 (WABO2002401)
Hofstede 13 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 21 januari 2021 
(WABO2002299)
Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een golfb reker, verzenddatum 15 januari 
2021 (WABO2002534)
Baartven 3 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 19 januari 2021 
(WABO2002250)
Rooseveltlaan 81 in Castricum, het veranderen en vergroten van de kapverdieping van de 
woning, verzenddatum 15 januari 2021 (WABO2002245)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Plantraam 3 in Limmen het renoveren van de dakkapellen, verzenddatum 4 januari 
2021(WABO2002558)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Rollerusstraat 7e in Castricum (Breedeweg 45), het realiseren van een nieuwe permanente 
woning in de boerderij, verzenddatum 7 januari 2021 (WABO2001239)
Const. Huygensstraat 8 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 5 januari 
2021 (WABO2002213)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

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

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

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

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

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum 

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Geluidsdichte wand van sokken 
en spijkerbroeken winnende opdracht 
Technasium 
Hoe kan jouw oplossing of product de texti elafvalberg drasti sch verminderen? Dat was de 
opdracht van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo aan de brugklasleerlingen van het 
Technasium van het Bonhoeff ercollege te Castricum. 

En als extra uitdaging moest het idee lokaal én duurzaam uitgevoerd of geproduceerd worden. 
De afgelopen weken gingen de leerlingen hier vol enthousiasme mee aan de slag. Dit verdient 
een groot compliment, want dat zal in deze coronati jd niet makkelijk zijn geweest. 

Tijdens de fi nale op donderdag 15 januari mochten de beste teams van iedere klas online 
via Teams een presentati e geven aan de gemeenten. Er kwamen heel veel leuke oplossingen 
voorbij: van het maken van kaarten voor ouderen, tassen en etuis en springschoenen. Maar het 
team van Dean, Sietse, Tim en Mees kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Zij bedachten een 
geluidsdichte wand gemaakt van texti el die neergezet kan worden bij snelwegen en het spoor. 
Bij dit idee was ook echt goed nagedacht over de grote hoeveelheden texti el die dan meteen 
verwerkt kunnen worden: kilometers lange blokken frames gevuld met oude kleding. Goed 
gedaan mannen!

In de Staatscourant van 20-1-2021 is het volgende verkeersbesluit gepubliceerd:

1.  Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicaptenparkeerplaats in 
de Koekoeksbloem te Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een 
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De volledige 
tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.
offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

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

Verkeersbesluit: realiseren 
gehandicaptenparkeerplaats

Behoefte aan een luisterend oor? 
De Sociaal Teams zijn er voor u
Deze ti jden van corona raken ons allemaal. Voor de één hebben de coronamaatregelen grote 
gevolgen in het dagelijks leven, de ander raakt het minder. Zo zijn winkels gesloten, worden we 
beperkt in hoe we kunnen afspreken met anderen of in sporten en bewegen. Kortom, we worden 
beperkt in ons ‘doen’. Hebt u door deze situati e vragen, stress, zorgen of behoeft e aan een 
luisteren oor? Het Sociaal Team staat ook in deze periode voor u klaar. Wij werken op afspraak of 
staan u telefonisch te woord. Gaat het om iemand anders? Dan kunt u ook bij ons terecht. 

Steuntje in de rug 
De meeste mensen vinden uit zichzelf een uitweg uit een vervelende situati e, ze vinden 
alternati even. Maar er zijn ook mensen die daar meer moeite mee hebben en een steuntje in 
de rug nodig hebben. Hebt u vragen, stress of zorgen over bijvoorbeeld gezondheid, gevoelens 
van eenzaamheid, geldzaken, uw gezinssituati e of (dreigende) werkloosheid/ontslag? De eerste 
stap om uzelf iets beter te voelen, is door over uw problemen te praten. Het lukt niet alti jd om 
zelf of met hulp uit uw omgeving een alternati ef of oplossing te vinden. Het Sociaal Team is er 
dan voor u. Voor een luisterend oor, advies of ondersteuning. Vrijblijvend, in vertrouwen, zonder 
kosten en zonder dat u een verwijzing nodig heeft . Voor de aanpak tegen eenzaamheid werken 
het Sociaal Team en het Steunpunt Eenzaamheid Castricum samen. Ook bij het steunpunt kunt u 
voor uzelf of voor een ander, vrijblijvend terecht. 

Contact en meer informati e 
In totaal kent Castricum drie Sociaal Teams. Telefonisch kunt u hen bereiken via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente Castricum, dat is 14 0251 (zonder netnummer). Stuurt u 
liever een e-mail, dan kan dat naar sociaalteamcastricum1901@debuch.nl (als uw postcode 
begint met 1901), sociaalteamcastricum1902@debuch.nl (als uw postcode begint met 
1902) sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl  (als u woont in één van de andere 
postcodegebieden). U kunt telefonisch terecht bij het Steunpunt Eeenzaamheid Castricum 
tussen 09.00 en 12.30 uur via 0251 - 65 65 62, langskomen bij Welzijn Castricum, of een mail 
sturen naar info@sociaalteam1901@debuch.nl (postcode 1901), info@sociaalteam1902@
debuch.nl (postcode 1902) of info@sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl (Limmen 
/ Akersloot / De Woude). 

Meer informati e over het Sociaal Team leest u op www.castricum.nl. Voor meer informati e over 
het steunpunt kijkt u op www.steunpunteenzaamheid.nl

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

Bij een calamiteit 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo. 
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VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
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 28 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

ZATERDAG 30 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Jaider Chantre 
Sanchez met voorzang Annie 
Assendelft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
Alle vieringen tot 19 januari zijn 
geannuleerd.

ZONDAG 31 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. R. Blaauw, Kinder-
dienst digitaal – zie website.
Te beluisteren op Radio 
Castricum en te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, pastoor Kaleab eucha-
ristieviering met voorzang leden 
Jubilate. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk 0251-652479 op 
vrijdag 10.00 - 11.30 uur

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

KERKDIENSTEN

Castricum - Het wachten voor een 
gesloten spoorwegovergang duurde 
de bestuurder van een zwarte Audi 
afgelopen vrijdagmiddag kennelijk 
te lang. Het voertuig reed ineens 
naar links weg uit de rij, waarbij de 
bestuurder een dwangpijl negeerde. 
Vervolgens reed de bestuurder de 
spoorwegovergang over via de 
tegengestelde weg, terwijl de spoor-
bomen al enige tijd gesloten waren. 
Dit alles gebeurde met hoge snel-
heid. Politieagenten zagen het 
gebeuren, maar konden het voertuig 
niet staande houden. De bekeu-
ringen voor de gemaakte overtre-
dingen zijn daarom op kenteken 
uitgeschreven en de eigenaar van 
het voertuig kan ze in de brievenbus 
verwachten.

Spookrijden via 
gesloten overweg

   
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

Door Hans Boot

De Castricumse museumconservator 
Annette Beentjes schreef met behulp 
van Corrie Loogman het artikel ‘Het 
Joodse gezin Godschalk, een 
postuum eerbetoon’ voor de 43e 
uitgave van het jaarboek van 
Oud-Castricum. 
Annette legt uit hoe zij daartoe 
kwam: ,,Corrie en ik kenden Truus 
Zonneveld van de tentoonstelling 
‘Castricumse Streken’ die ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan van 
Oud-Castricum in 2017 werd 
gehouden. Truus vertelde ons toen 
dat haar moeder ‘spulletjes’ van de 
Joodse familie Godschalk in bewa-
ring had gekregen en dat Truus die 
nu in haar bezit had. Het bleek te 
gaan om een art deco metalen schaal 
met deksel en een tweedelig room-
stel. Truus maakte deel uit van het 

gezin Kuijs dat in de oorlog in de 
bovenwoning van het pand Dorps-
straat 39 woonde. Op de begane 
grond was de damesmodezaak ‘De 
concurrent’ van het Joodse echtpaar 
Maurits Godschalk en Leentje Coltof 
gevestigd.”

Auschwitz
Annette vervolgt haar verhaal: 
,,Begin 1942 vroeg Leentje Godschalk 
buurvrouw Kuijs genoemde dierbare 
eigendommen voor haar te bewaren. 
Het Joodse gezin had namelijk 
besloten onder te duiken in een 
boerderij bij Ommen, waar ze in 
november 1943 door de bezetter 
werden ontdekt. Toen Maurits 
probeerde te vluchten werd hij neer-
geschoten en overleed ter plekke. 
Leentje werd gedeporteerd naar 
Auschwitz, waar zij vrijwel direct om 
het leven werd gebracht.”

Toen het jaarboek al van de persen 
rolde, zocht Annette contact op met 
de stichting OudOmmen.nl: ,,Zij 
stuurden het artikel door naar 
amateurhistoricus Gerko Warner die 
onderzoek doet naar de Joodse 
geschiedenis van Ommen. Hij liet mij 
weten dat er nog nabestaanden van 
de familie Godschalk in Amsterdam 
woonden. Dat zijn Leo, Rudy en Jaap 
Meijers, die neven van elkaar zijn en 
waarvan de oudste al dik in de 
tachtig is.”

Bijeenkomst
Nadat Annette hoorde dat de neven 
Meijers interesse hadden in de terug-
gave van het erfgoed, legde zij een 
mogelijke ontmoeting met de heren 
aan de gemeente voor. ,,Burge-
meester Mans vond het een aangrij-
pende geschiedenis en bood 
spoedig gelegenheid om de 
erfstukken aan de familieleden te 
overhandigen. 

De bijeenkomst vond op 14 
december vorig jaar in het gemeen-
tehuis plaats in het bijzijn van Rudy 
en Jaap Meijers en uiteraard Truus 
Zonneveld die het metalen roomstel 
en de bonbonschaal zo lang keurig 
had bewaard. De neven waren zeer 
vereerd dat zij na 78 jaar de objecten 
in ontvangst mochten nemen. De 
familie overweegt om het bezit 
ergens tentoon te stellen. Dat is 
echter nog allerminst zeker, omdat 
de teruggave van grote emotionele 
waarde is”, aldus Annette.

Belangstellenden die het volledige 
verhaal over de familie Godschalk 
willen lezen, kunnen het 43e Jaar-
boek van Oud-Castricum bestellen 
voor € 17,50 bij boekhandel Laan via: 
kantoorboek.nl. Het boek wordt 
gratis thuisbezorgd.

Castricum - In het 43e Jaarboek van Oud-Castricum, dat vorig jaar 
november verscheen, staat een indrukwekkend artikel over erfstukken 
van het Joodse gezin Godschalk die zijn bewaard door Truus Zonneveld-
Kuijs (1935). Het verhaal kreeg daarna nog een verrassende wending.

Het tweedelig roomstel. Foto: Oud-Castricum

Rechts het pand Dorpsstraat 39. Foto: Oud-Castricum

De overhandiging van de erfstukken. Van links naar rechts: Jaap Meijers, Gerko Warner, Annette Beentjes, Truus Zonneveld en Rudy 
Meijers. Foto:  aangeleverd

Artikel in Jaarboek Oud-Castricum 
krijgt bijzonder vervolg

De art deco schaal. Foto: Oud-Castricum
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Door Henk de Reus

Het dak van zijn carport is bekleed 
met een verzameling nummerplaten 
van landen uit de hele wereld. 
Binnen legt Jelle uit hoe hij hieraan is 
gekomen. ,,Toen ik in 1995 als 
accountmanager bij Verkade 
afzwaaide - ik was toen 56 - had ik er 
40 jaar opzitten. Eindelijk ging een 
lang gekoesterde wens om te gaan 
reizen in vervulling.’’ Zijn eerste reis 
was naar Amerika. Jelle: ,,Ik wilde 
veel van het land zien. Dit betekent 
dat er �ink wat kilometers gemaakt 
moesten worden. Mijn vrouw is geen 
kilometervreter. Daarom ging ik met 
een kameraad. We hebben alle 
natuurparken in Noord Amerika 
bezocht. In 45 dagen reden we een 
afstand van 22.000 kilometer. We 
bezochten vijftien Amerikaanse en 
vier Canadese provincies.”

Kentekenvirus
Jelle vervolgt: ,,Op de Alaska 
Highway zag ik een informatiege-
bouwtje dat helemaal vol hing met 
kentekenplaten van alle Amerikaanse 
staten. Het leek mij wel leuk om van 
alle staten en landen die ik bezocht 

een kentekenplaat als aandenken 
mee te nemen. In de staat Hawaï 
bleek het heel moeilijk om aan een 
kentekenplaat te komen. ‘Die slaan 
we dan maar over’, dacht ik. Het 
toeval wilde dat ik op een van mijn 
latere reizen in Seattle een souvenir-
winkel aantrof waar men een kente-
kenplaat uit Hawaï had. ‘Bingo’, dacht 
ik, maar de eigenaar wilde er een 
slaatje uitslaan en vroeg 75 dollar 
voor het ding. Met mijn Hollandse 
zuinigheid zei ik ‘Laat maar, ik kom 
nog wel eens terug.’ Zo gezegd, zo 
gedaan. Twee jaar later was ik er 
weer. De prijs was inmiddels gezakt 
naar 25 dollar. ‘Toch mooi 50 dollar 
verdiend’, dacht ik.”

Anekdotes
Overal waar hij kwam speurde Jelle 
plekken af waar hij aan een kente-
kenplaat kon komen. ,,Je maakt dan 
ook wel eens bijzondere dingen 
mee’’, zegt Jelle. ,,Voor een van de 
hotels in Wyoming zag ik een auto-
sloperij. Ik liep er heen en werd 
begroet door een oud baasje. Hij 
vroeg wat ik moest. Ik vertelde over 
mijn verzameling kentekenplaten en 
zei dat ik er ook graag een van de 

staat Wyoming wilde. ‘Where are you 
from?’ vroeg hij. ‘From the Nether-
lands’, zei ik in m’n beste Engels. Had 
ie nog nooit van gehoord. Ik dacht 
laat ik het begrip ‘The Netherlands’ 
wat ruimer maken, dus ik zei ‘I’m 
from Europe’. Dit was ook abacadabra 
voor hem. Toch kreeg ik het voor 
elkaar dat er de volgende ochtend 
om acht uur een plaat voor mij klaar 
stond.”

In 2008 ging de reis naar Polen. 
,,Toen ik onderweg een autosloperij 
zag en erheen liep kwam er plotse-
ling een grote Duitse herder al blaf-
fend op me afstormen. Ik bleef stok-
stijf staan en was bang om aan 
�arden te worden gebeten. De hond 
was lang aangelijnd en ik had de 
mazzel dat de lijn strak kwam te 
staan toen de hond mij op ander-
halve meter was genaderd. Deze keer 
niet gered door de gong, maar door 
de lijn zullen we maar zeggen. Ik heb 
nog lang staan natrillen. Uiteindelijk 
leverde het me wel een kenteken-
plaat op.”

Tijdens een cruise bezocht Jelle de 
Kaaimaneilanden en maakte iets 

bijzonders mee. ,,Ik zag er een auto 
staan met een prachtige kenteken-
plaat. Ik vroeg de chau�eur waar de 
dichtstbijzijnde garage was. Dit bleek 
20 kilometer verder te zijn. Ik 
vertelde hem dat we met de boot 
waren en dat ik daar niet kon komen. 
Toen ik hem zei dat ik kenteken-
platen verzamelde liep hij naar z’n 
auto, schroefde de kentekenplaat af 
en gaf deze aan mij. Nog voordat ik 
m’n portemonnee kon trekken stapte 
hij in z’n auto en reed weg.”

Ondeugend
Sinds 2006 reist Jelle samen met z’n 
vrouw Harmke. Jelle geeft toe dat hij 
niet altijd legaal aan z’n kenteken-
platen is gekomen. ,,We reden regel-
matig naar ons tweede huis in 
Spanje. Ik had daar in de buurt al 
eens een vrachtauto achter een muur 
zien staan. Een jaar later stond deze 
nog precies op dezelfde plaats. Ik 
dacht ‘die zal niet veel gebruikt 
worden’. Terwijl ik met m’n schroe-
vendraaier over de muur klom stond 
Harmke op de uitkijk, want ik mocht 
natuurlijk niet gesnapt worden. Ik 
schroefde de nummerplaat los en 
voegde deze toe aan mijn collectie. 
Hierna ben ik nooit meer ondeugend 
geweest hoor”, zegt Jelle ter 
geruststelling.

Trots
Het lukt Jelle niet altijd om tijdens 
zijn vakantie aan een kentekenplaat 
van dat land te komen. Maar dan kan 
hij altijd nog terugvallen op de 
Kentekenplaatvereniging die naar de 
toepasselijke naam ‘De Nummer-
plaat’ luistert. De meeste nummer-
plaatverzamelaars zijn hierbij aange-

sloten. De vereniging organiseert 
soms beurzen waar nummerplaten 
kunnen worden gekocht of geruild.

Jelle is het meest trots op z’n kente-
kenplaat uit China. Hier was hij in 
2018. Jelle: ,,Een Chinese kenteken-
plaat is niet te krijgen. Om de smog-
vorming tegen te gaan worden er in 
China jaarlijks maar 150.000 kente-
kenplaten uitgegeven. Deze worden 
onder de inwoners verloot. Ik hoorde 
eens dat sommige mensen bereid 
zijn om naast het aankoopbedrag 
voor een auto ook nog eens 

€ 25.000,- voor de nummerplaat op 
tafel te leggen. Het liefst heeft men 
een nummerplaat met het eindcijfer 
8 omdat dit geluk zou brengen. De 
nummerplaat die ik wist te bemach-
tigen komt uit Guangdong. Ik wist 
deze via de vereniging te 
bemachtigen.”

Verlanglijstje
De verzameling van Jelle bestaat op 
dit moment uit kentekenplaten van 
42 landen, respectievelijk 21 van 
Amerikaanse staten en 12 van Cana-
dese provincies. Op de vraag of dit 
niet genoeg is antwoordt Jelle dat 
een nummerplaat van IJsland nog op 
z’n verlanglijstje staat. Deze wil hij 
niet bij de vereniging kopen, want hij 
verzamelt alleen nummerplaten van 
landen waar hij zelf is geweest. Jelle: 
,,IJsland ligt nog in het verschiet. 
Eerst moet het maar wat warmer 
worden en corona achter de rug zijn.”

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

Castricum - In elk dorp heb je mensen met een bijzondere hobby, passie, of missie. Zo iemand is Jelle van Urk 
(81), een enthousiaste en energieke man die sinds zijn pensioen al heel wat over de wereld reisde om kenteken-
platen van auto’s te scoren. De teller staat inmiddels op 75.

Jelle van Urk is een globetrotter 
en een verwoed verzamelaar

Alle autokentekenplaten aan de carport komen uit landen waar Jelle zelf is geweest. Foto: Henk de Reus

Bijeenkomst Kentekenplaatvereniging ‘De Nummerplaat’. Jelle staat op de achterste rij in het midden. Foto: aangeleverd

Jelle is apetrots op z’n kentekenplaat 
uit China. Foto: Henk de Reus

Van elk vakantieland een souvenir in de vorm van een kentekenplaat. Foto: Henk de 
Reus
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De tweeling Jazz en Jade overhandigen de met Jill gemaakte hartjes aan juf Romy. Foto: Henk de Reus

Jade en Jazz te gast in het programma ‘Jill’

Door Henk de Reus

Jade en Jazz zitten in groep 4 van de 
Cuneraschool. Ze zijn helemaal weg 
van juf Romy. Door corona moeten 
zij hun juf al langere tijd missen. De 
tweeling kijkt altijd naar het 
programma ‘Jill’ en bedacht zich geen 
moment toen de presentatrice de 
oproep deed. Ze gaven aan dat ze 
graag met Jill iets lekkers wilden 
maken voor juf Romy. De program-
maleiding vond het idee kennelijk zo 
leuk dat ze besloot om Jazz en Jade 
uit te nodigen.

Allerliefste juf
Juf Romy staat er goed op bij de 
tweeling. Jazz: ,,Juf Romy is de aller-
liefste en de allermooiste juf omdat 
ze nooit tegen de klas schreeuwt. Als 
ze boos is zie je dit niet aan haar, 
maar je gaat wel naar haar luisteren.” 

Menigeen zou wat last van zenuwen 
hebben als je voor het eerst op tv 
komt, maar hiervan was bij de twee-
ling geen sprake Jade: ,,Ik vond het 
niet spannend, maar wel super leuk!. 
Jill zei wel dat ze het zelf heel span-
nend vond.” Jazz vond het samen 
kneden het leukst aan het 
programma. Het mooist was het 
overhandigen van de zak snoep aan 
juf Romy. Jade: ,,Ze was zo blij dat ze 
bijna moest huilen”, vertelt Jade.

Verrast
Juf Romy laat de redactie weten dat 
ze compleet verrast was. ,,Ik werd 
door de schooldirecteur uit de klas 
gehaald en naar de lerarenkamer 
gebracht. Daar trof ik Jazz, Jade en 
hun moeder aan. Ze vertelden mij 
dat ze een verrassing voor mij 
hadden. Ik was compleet overrom-
peld. Ik heb altijd een goede klik met 
de meiden gehad, maar was eigenlijk 

na het vorige schooljaar hun juf niet 
meer. Het is dan toch wel bijzonder 
en lief dat ze mij in plaats van de 
huidige juf kozen. Ik kreeg gekleurde 
hartjes snoepjes van ze met teksten 
‘Juf Romy’ en ‘Je bent lief’ erop. Het 
ontroerde me.”

Belevenis
Moeder Roxy vertelt dat de opnamen 
plaatsvonden op 11 december jl. 
,,Het was wel vermoeiend voor de 
kinderen, want voor hen was het een 

lange dag. Jazz en Jade kijken altijd 
naar het programma en zijn fan van 
Jill. Voor de kinderen was het een 
belevenis om Jill in het echt te 
ontmoeten. Ze werden als bekende 
sterren binnengehaald en mochten 
eerst zelf de studio verkennen. Dat 
was al een belevenis voor ze. Daarna 
zijn ze naar de kleedkamer van Jill 
gebracht waar ze samen met Jill in de 
make-up gingen. Ze kletsten vanaf 
het begin honderduit met Jill en het 
leek of ik niet meer bestond.”

De a�evering wordt uitgezonden op 
zaterdag 30 januari om 17.15 uur op 
NPO 3. De herhaling is op zaterdag 6 
februari om 08.00 uur ’s ochtends, 
eveneens op NPO 3.

Castricum - Tekenen, knutselen, mode en kokkerellen staan wekelijks 
centraal ik het tv-programma ‘Jill’. Enige tijd terug deed de presentatrice 
een oproep om samen iets te bakken voor een speciaal persoon. De twee-
ling Jade en Jazz gaven gehoor aan de oproep en werden uitgenodigd 
voor het programma. Het werd hun tv-debuut.

Tweeling Jade en Jazz (7) 
te gast in tv-programma ‘Jill’

Door Hans Boot

Dat er in de gemeente meer geld 
wordt uitgegeven dan dat er binnen-
komt, is al langer bekend. Dit kwam 
ook uitvoerig aan de orde toen de 
begroting voor 2021 op 12 
november werd afgekeurd door de 
raad. Het college kwam de week 
daarop nog met een reparatievoor-
stel, maar dat voorkwam niet dat de 
provincie met een harde maatregel 
kwam. In haar brief van 11 december 
aan de raad constateren Gedepu-
teerde Staten ‘dat de begroting struc-
tureel en reëel niet in evenwicht is’. 
Daaraan wordt toegevoegd ‘dat in de 
meerjarenraming niet aannemelijk 
wordt gemaakt dat dit evenwicht in 
de eerstvolgende jaren hersteld kan 
worden’. Gesproken wordt over taak-
stellingen die onder andere de werk-
organisatie BUCH betre�en en 
waaraan ook de andere gemeenten, 
die hiervan deel uitmaken, zich 
moeten conformeren.

Kadernota 2022
In de brief van de provincie wordt 
gerefereerd aan een gesprek met 
vertegenwoordigers van de gemeen-
teraad, waarbij deze raadsleden 
hebben uitgesproken hun uiterste 
best te zullen doen om bij de Kader-
nota 2022 (het document waarin 
keuzes worden gemaakt om te 
komen tot een sluitend meerjaren-
perspectief ) weer een evenwichts-
herstel aan te tonen. ,,Wanneer dit 
herstel op basis van deze kadernota 
aannemelijk kan worden gemaakt, 
kunnen wij uw begroting goed-
keuren. Bij een naar onze mening 
weer voldoende solide �nanciële 
basis kunnen wij eventueel ook het 
preventieve toezicht intrekken”, aldus 
GS.
In stukken van de gemeente wordt 
het ontstaan van de tekorten nader 
toegelicht. Als voornaamste 

oorzaken worden de oplopende 
tekorten binnen het sociaal domein 
(o.a. jeugdzorg) en de kosten van de 
ambtelijke organisatie BUCH 
genoemd. Daarbij wordt gesteld dat 
de gemeente in twee jaar tijd in 
plaats van een overschot van circa 
een miljoen euro in het sociaal 
domein te maken kreeg met een 
tekort van meer dan twee miljoen.

Tijdelijke begrotingscommissie
Ondertussen wordt volgens een 
woordvoerder van de gemeente ‘alles 
in het werk gesteld om aan de 
toezegging aan de provincie te 
kunnen voldoen’: ,,Het college heeft 
de raad per brief van 8 december een 
aantal beheersmaatregelen voorge-
legd om het begrotingsevenwicht te 
herstellen. Er wordt hierbij langs 
twee sporen gewerkt. Naast het 
spoor dat gericht is op het verlagen 
van het tekort in 2021 moet een 
ander spoor leiden tot een structu-
reel sluitende begroting in 
2022-2025.”

In de brief van 8 december staat ook 
dat het college de uitkomsten van 
Spoor 1 en Spoor 2 wil aanbieden in 
resp. januari en februari en dat de 
Kadernota 2021 in de week van 18 
mei a.s. wordt verzonden naar de 
raad. Om genoemde maatregelen te 
kunnen behandelen heeft de raad 
een ‘commissie tijdelijke begroting’ 
ingesteld. Hierin hebben elf raads-
leden zitting, waarvan vier fractie-
voorzitters. Inmiddels is deze 
commissie twee keer bij elkaar 
geweest.

Zolang de begroting niet is goedge-
keurd mag de gemeente overeen-
komstig de voorwaarden van de 
provincie ‘geen verplichtingen 
aangaan, behalve als er sprake is van 
dringende spoed op basis van artikel 
209 van de Gemeentewet’.

Gemeente onder 
fi a ee  oez
Castricum - De provincie stelt de gemeente, vanwege te verwachten 
tekorten, dit jaar onder preventief �nancieel toezicht. Er wordt nu hard 
gewerkt om de meerjarenbegroting weer in evenwicht te brengen. Het 
vermoeden dat het college tijdens de begrotingsbehandeling in 
november uitsprak, is daarmee werkelijkheid geworden.

LEZERSPOST

Castricum - Vorige week dinsdag liep ik met mijn vader op het strand in 
Castricum. En wij zagen iets bijzonders... Het was een levend zeepaardje. 
Ik had een kommetje met zand gemaakt en daarboven het zeepaardje. Ik 
rende ermee naar de zee en ik heb hem daar vrijgelaten. Ik hoop dat dit 
zeepaardje er nog steeds zwemt.

Jasper de Loos (11 jaar)

Zeepaardje
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Juist in deze tijd is het belangrijk dat 
mensen goed voor zichzelf zorgen. 
Iedereen heeft wisselende 
gedachten en gevoelens bij het coro-
navirus. Dat is niet gek, want we 
zitten in een vreemde situatie. Met 
hulp van de modules worden deze 

gevoelens in kaart gebracht en tips 
gegeven hoe je ermee om kunt gaan. 
Naast modules speciaal gericht op 
corona zijn er ook meer algemene 
programma’s. GGZ Noord-Holland-
Noord biedt deze online zelfhulpmo-
dules al enkele jaren aan. Sinds de 

coronacrisis is het aanbod uitgebreid 
met programma’s die speciaal voor 
deze nieuwe situatie ontwikkeld zijn.

Alle modules
· Eenzaamheid tijdens de coronacrisis
· Mentaal sterk tijdens de corona-
crisis; · Thuiswerken tijdens corona; · 
Blijf thuis, blijf �t; · Wat betekent het 
coronavirus voor mij?; · Dankbaar-
heid tijdens de coronacrisis; · Gezond 
eten; · Gezonder leven; · Meer 
bewegen; · Beter slapen; · Betrokken 
omgeving; · Blij alcoholvrij; · Fluitend 
naar je werk; · Problemen in kaart, 
route naar herstel; · Minder piekeren; 
· Mindfulness; · Oefenen met 
ontspannen; · Pak je somberheid aan; 
· Zelfbeeld; · Dankbaarheid.

Gratis online zelfhulpmodules 
ondersteunen in coronatijd
Regio - GGZ Noord-Holland-Noord biedt via haar website twintig gratis 
zelfhulpmodules aan. Ze kunnen mensen ondersteunen in moeilijke 
tijden tijdens de coronacrisis. De modules bestaan uit uitleg en 
opdrachten. Ze kunnen helpend zijn bij bijvoorbeeld eenzaamheid en 
verwarring tijdens de coronacrisis. Er zijn ook modules voor ondersteu-
ning bij slaapgebrek, piekeren, thuiswerken en somberheid. Mensen 
kunnen de modules via www.ggz-nhn.nl/zelfhulp zelfstandig doorlopen.

Akersloot - Dave van Kuilenburg uit 
Heiloo heeft donderdagavond op 
sportcomplex De Cloppenburg ander-
maal de klok voor hem stil laten staan 
met de snelste tijd. Het zou een 
verbeten strijd gaan worden tussen 
Dave van Kuilenburg, Vincent Been-
tjes (Castricum) en Alwin Hes 
(Bakkum). Beentjes en Hes moesten 
echter halverwege de koers met pech 

afhaken, Wout Bakker uit Heiloo en 
thuisrijder Bob Scholten gingen 
daarna met succes het gevecht aan 
voor een plek in de top drie. Bakker 
snoepte terloops ook bijna een 
minuut van zijn persoonlijke record af.

Uitslag:
1. Dave van Kuilenburg, Heiloo (50.44 
min); 2. Wout Bakker, Heiloo (53.25 

min); 3. Bob Scholten, Akersloot 
(55.10 min, PR); 4. Koen Konst, 
Castricum (56.44 min); 5. Jelte Buur, 
Akersloot (58.53 min); 6. Ron Konijn, 
Akersloot (59.13 min); 7. Vincent 
Tiebie, Akersloot.

Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag.

Dave van Kuilenburg rijdt steeds harder

Door: Erika Dekker-de Groot

Het idee voor de challenge ontstond 
twee weken daarvoor. Ondernemer 
Rob Dekker geeft aan: ,,ik zat op bank 
zaterdagavond 9 januari en gooide 
het idee op Facebook. Niet veel later 
hadden we al diverse aanmeldingen. 
Dit groeide in enkele dagen naar 40 
teams en rond het moment dat de 
avondklok bekend werd hadden we 
er al 75. Door de maatregelen van 
minder bezoekers aan huis dachten 
we er nog even aan het evenement 
te verzetten. Maar, omdat er vooral 
veel gezinnen meededen vielen er 
weinig teams af. Wel hebben we 
besloten deze editie de ‘family editie’ 
te noemen en later dit jaar een 
‘friends editie’ te organiseren.”

Alle teams, waar naast vooral Akers-
loters ook gezinnen uit Castricum, 
Egmond, Alkmaar, Limmen, Sant-
poort en Uitgeest aan meededen. 
Ontvingen de dag van de challenge 

de puzzel thuis. Deze kwam - inge-
pakt en verzegeld - in een 
goodiebag. Lokaal Horecabedrijf ’t 
Hoorntje waar voor de gelegenheid 
een speciale puzzelborrelbox besteld 
kon worden, had een leuke box 
meegeleverd voor in de tas, waar 
verder ook nog wat ballonnen en 
slingers in zaten. Rob vertelt hierover: 
,,In deze tijd moeten de slingers zelf 
ophangen. Het was leuk om te zien 
dat bijna alle teams dit ook hadden 
gedaan.” De puzzel zelf moest die 
avond live op Zoom worden 
geopend. Maar liefst 88 teams waren 
bij de start aanwezig, ruim 300 
mensen hebben mee gepuzzeld.
Om 20.00 uur mochten alle puzzels 
open, de lastige puzzel van Jan van 
Haasteren, ‘de drogisterij’ van 1000 
stukjes, moest zo snel mogelijk 
worden gelegd. Rob vervolgt: 
,,Tussentijds wisselden we constant 
van huiskamer, leuk om de vorde-
ringen per gezin te zien. Het was 
soms wat lastig te zien, hoe ver 

sommige al waren.” Tegen 23.00 uur 
werd duidelijk dat bij vijf gezinnen 
het moment naderde dat de puzzel 
klaar was. ,,Via Whatsapp hadden we 
contact. Het spande er echt om”, 
volgens Rob. Uiteindelijk na drie uur 
en vier minuten was het de familie 
Swinkels die als eerste de puzzel af 
had. Een minuut later meldde de 
familie Van Seventer zich en als derde 
was het de familie Adrichem in drie 
uur en veertien minuten. Voor deze 
families was er een waardebonnen-
pakket te winnen van lokale onder-
nemers. Ook de teams met minder 
leden, ontvangen nog een prijs. Er 
werd tot diep in de nacht gepuzzeld; 
de laatste app dat de puzzel af was 
kwam rond 04.00 uur ’s ochtends bij 
Rob binnen.

Hij sluit af: ,,We zijn enorm blij en 
trots op wat we hebben neergezet. 
Het zijn geen makkelijke tijden, maar 
op deze manier blijven we in goed 
contact met onze klanten. We zijn 
overladen met appjes over hoe leuk 
het was, ook om zoveel mensen weer 
te zien. We organiseren zodra het 
weer kan een volgende editie.”

Akersloot - Afgelopen zaterdag 23 januari was een groot deel van Akers-
loot aan het puzzelen. Novy - Toys2Play Velzeboer organiseerde een 
online puzzelchallenge.

Puzzelchallenge Akersloot groot succes
De puzzels van Jan van Haasteren vormen een uitdaging voor elke puzzelaar. Foto: Erika Dekker-de Groot

LEZERSPOST

De wereldwijde klimaatverandering wordt steeds ingrijpender. Miljoenen 
mensen worden direct in hun bestaan bedreigd. De kosten van overstro-
mingen, stormen en bosbranden worden steeds hoger. We moeten 
daarom heel snel af van fossiele brandsto�en. Er is veel meer inzet van 
zonne- en windenergie nodig. De gemeente Castricum lijkt het probleem 
niet te zien. In plaats van te stimuleren trappen college en raad op de rem.
In de Regionale Energiestrategie wordt per regio bekeken waar nieuwe 
windmolens kunnen komen en waar nieuwe zonnepanelen. Castricum 
doet mee binnen de regio Alkmaar en heeft een aantal van deze zoge-
naamde zoekgebieden aangewezen. Op die plekken zou jaarlijks 0,041 
TWh aan duurzame stroom geproduceerd kunnen worden. Omgerekend 
gebruiken we in Castricum overigens zes maal zoveel, namelijk 0,25 TWh! 
In plaats van een extra inspanning heeft Castricum het aantal zoekge-
bieden juist verkleind. De meerderheid van de gemeenteraad heeft een 
motie aangenomen om niet in de nabijheid van natuurgebieden te 
bouwen. Eigenlijk blijven er alleen nog zonnepanelen op daken in de 
bebouwde kom over. Het lijkt wel of college en de raadsmeerderheid zich 
nauwelijks realiseren hoe ingrijpend de klimaatverandering is. En hoe de 
natuur juist slachto�er gaat worden als we te weinig doen.Er bestaan tal 
van overtrokken vooroordelen over de nieuwe energiebronnen. Windmo-
lens zijn geen vogelhakselaars. Dat windmolens geluid en slagschaduw 
veroorzaken is duidelijk, maar daarom staan ze op aanvaardbare 
afstanden van bebouwing. Om in de komende jaren daadwerkelijk snel-
heid te brengen in de energietransitie, moeten we daadkrachtige 
bestuurders en raadsleden hebben die hun nek durven uitsteken. Elke 
maatregel zal bij iedereen misschien een beetje pijn doen. Maar uiteinde-
lijk gaat te weinig doen ons nog veel meer pijn doen. We moeten daarom 
af van het not in my backyard principe en dat veranderen in het graag in 
mijn achtertuin principe. Meer zonnepanelen en windmolens; van Nimby 
naar Wimby.

Gerard Brinkman, 
Gemeenteraadslid GroenLinks Castricum
(bijdrage ingekort door de redactie)

Naschrift redactie:
De redactie wil de rubriek ingezonden vooral bestemmen voor inwo-
ners uit de gemeente Castricum. Juist ook aan de vooravond van 
verkiezingen worden brieven van politici al gauw opgevat als propa-
ganda.  Omdat we dit beleid nu expliciteren hebben we deze brief 
nog wel geplaatst. Hierna plaatsen we tot nader order geen brieven 
van politieke partijen meer.

Van NIMBY naar WIMBY; 
meer windmolens en zonnepanelen

Le Champion annuleert alle 
sportevenementen tot 1 juni

Wandelaars van de 30 van Zand-
voort, �etsers van de Omloop van 
Zandvoort en hardlopers van de 
Zandvoort Circuit Run hebben 
destijds 50% inschrijfkorting 
gekregen op de volgende editie in 
2021. Deze zijn dus wederom afge-
last, net als de Fiets4Daagse Hoorn, 
de Oer-IJ Expeditie en de Fiets-
4Daagse Alkmaar. Ook daar hebben 
mensen kortingscodes voor dit jaar. 
Le Champion wil deze deelnemers de 
mogelijkheid bieden om 50% van 
het betaalde inschrijftarief van vorig 
jaar alsnog terug te ontvangen, in 
plaats van de 50% inschrijfkorting. 
Men krijgt ook de optie het bedrag te 
doneren aan Le Champion, zodat er 
evengoed in de toekomst aanspre-
kende sportevenementen georgani-
seerd kunnen worden. ,,Met deze 
oplossing hebben we toch nog goed 
nieuws voor de deelnemers”, aldus 
Van der Jagt.
In de periode tot 1 juni 2021 zouden 
ook de Ronde van Noord-Holland en 
Alkmaar City Run by night plaats-
vinden. Voor deze twee evene-
menten wordt onderzocht of een 
nieuwe datum later in 2021 wel haal-

baar is. Dit betekent dat het eerstvol-
gende fysieke evenement op de 
agenda van Le Champion de Plus 
Wandel4daagse Alkmaar is, van 16 
t/m 19 juni 2021. 

Virtuele evenementen
Nu de fysieke evenementen tot 1 juni 
geen doorgang zullen vinden, blijft 
de sportorganisatie binnen de regels 
die mogen, doorgaan met het 
aanbieden van creatieve, virtuele en 
vooral verantwoordelijke alterna-
tieven voor �etsers, hardlopers en 
wandelaars. Le Champion houdt 
echter de deur op een kier voor 
kleinschalige activiteiten, voor het 
geval dat in het voorjaar de regels 
iets worden versoepeld. Sinds de 
uitbraak van het coronavirus vonden 
onder andere al plaats: de Plus 
Wandel4daagse Alkmaar Thuiseditie 
(ruim 1.100 deelnemers), de Dam tot 
Damloop Home Edition (5.000 deel-
nemers), de Virtual TCS Amsterdam 
Marathon (6.000 deelnemers uit 
meer dan honderd landen) en recent 
bijvoorbeeld de Le Champion 
Christmas Challenge tijdens de 
Kerstvakantie. 

Regio - Sportorganisatie Le Champion heeft besloten alle sportevene-
menten tot 1 juni 2021 te annuleren. De organisatie acht het niet realis-
tisch te veronderstellen dat voor deze datum al grote, fysieke sporteve-
nementen voor �etsers, hardlopers en wandelaars verantwoord kunnen 
plaatsvinden. Deelnemers die in 2020 een kortingscode hebben 
ontvangen voor de betre�ende evenementen die nu weer worden afge-
last, krijgen een oplossing geboden.
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Maanden is er al over gekibbeld. Er is 
zelfs gedreigd met gerechtelijke 
stappen als de plannen met tweede-
hands zeecontainers, vermomd als 
�exwoningen, worden doorgezet. 
Nog voor goedkeuring door de 
gemeenteraad zijn door Driessen 
Vastgoed tweedehands zeecontai-
ners aangeschaft. Dat bedrijf is 
inmiddels afgehaakt. De containers 
zijn ergens anders in Nederland aan 
de man gebracht. Eerst was er 
protest vanuit de Akerslootse 
gemeenschap. Ondernemers van de 
Castricummer Werf sloten zich 
daarbij aan. De protesten dat je geen 
statushouders, starters en 
gescheiden inwoners in zeecontai-
ners moet willen huisvesten - en ze 
dan ook nog naast een bedrijventer-
rein neerzet - klinken steeds luider.

Al maanden willen inwoners en 
raadsleden weten hoe het precies zit. 
Door de ondernemers van de Castri-
cummer Werf werd zelfs een advo-
caat in de arm genomen. Achterlig-
gende gedachten daarbij waren de 
jaar na jaar gedane verzoeken om de 
Castricummer Werf veiliger, duur-
zamer en groener te maken. 

Door raadslid Leo van Schoonhoven, 
die fel tegen het zeecontainerplan is, 
werd de informatie - verkregen na 
diverse WOB-verzoeken - doorge-
nomen. Wat opviel was dat de infor-

matie traag werd geleverd en veel 
belangrijke info zwartgelakt is. Maar 
wel werd duidelijk dat de wethouder 
goedkeuring heeft gegeven om de 
containers aan te scha�en. Het �nan-
ciële risico werd gedragen door 
Driessen vastgoed, blijkt uit de info.

,,De nieuwste info uit de recente 
WOB-verzoeken brengt onthutsende 
feiten aan het licht. Je kunt je bijvoor-
beeld afvragen of we kunnen 
spreken van participatie als de 
gemeentelijke partner FlexwonenNH 
druk uitoefent op ambtenaren en 
wethouder. De �rma Rotteveel vindt 
participatie hinderlijk voor zijn busi-
nesscase. In een brief op poten geeft 
dhr. Rotteveel van FlexwonenNH aan 
dat de gemeente zich niet aan de 
afspraken heeft gehouden. Te veri�-
eren valt dit niet, want de gemaakte 
afspraken ontbreken. Wat bedoelt 
dhr. Rotteveel bijvoorbeeld met de 
zin: ,,Met de grootst mogelijke gang 
de zaak onderling �nancieel te 
regelen?”, aldus Leo van 
Schoonhoven.

Leo gaat verder met: ,,Als de 
gemeente een bureau vraagt om 
naar een conclusie ‘toe te rekenen’, in 
hoeverre is zo’n onderzoek dan 
onpartijdig? Is het normaal om dan 
een ander willig bureau in te scha-
kelen om de gewenste conclusie te 
leveren? Kan er zomaar een nieuwe 

investeerder aangewezen worden nu 
Driessen Vastgoed zegt het 
vertrouwen kwijt te zijn? Waarom is 
er in alle raadsdiscussies niet vermeld 
dat er al jaren klachten zijn over de 
Castricummer Werf? Klachten van 
omwonenden die wonen in goed 
geïsoleerde huizen achter een 
geluidswal?”

Hoe zit het met de tweede locatie 
van Flexwoningen op �etsafstand, 
waardoor er een beheerder gedeeld 
kan worden? Betekent dit dat er op 
elke locatie geen 24-uurstoezicht 
komt? Is de constructie om een 
aanbestedingstraject te omzeilen te 
verantwoorden? Waarom werd gere-
kend met een contractduur van vijf-
tien jaar terwijl dat niet kan in een 
buitengebied? Waarom staat in de 
stukken niets over Kennemerwonen 
of De Castricummer Werf? Hoe te 
denken over de omgangsvormen 
met de huurster van het achterste 
perceel van de locatie bij de Castri-
cummer Werf die daar ‘eeuwige 
huur’ had vanwege een eerder 
geschil met de gemeente? Is er 
ambtelijk niet bekend dat er een 4- 
en 5G-installatie is toegevoegd aan 
de zendmast? Weet men niet dat er 
voor een soortgelijke mast elders in 
Nederland in verband met stralings-
gevaar een beroep gegrond is 
verklaard? Wat is er inmiddels nog 
over van de 300.000 euro die is over-

gemaakt door de landelijke over-
heid? Dat zijn nogal wat vragen die 
in ieder geval Leo van Schoonhoven 

zich afvraagt. Via leovschoonhoven@
gmail.com kan iedere geïnteres-
seerde de WOB info opvragen.

Flexwoningen van de baan?
ADVERTORIAL

Leo van Schoonhoven voor een zeecontainer, misschien toekomstige �exwoning. 
Foto: Aart Tóth

F I E T S E N D  H E T  V O O R J A A R  I N !

Wij hebben 80 e-bikes op voorraad

Als officieel dealer van A-merken als Kalkhoff, Pegasus,
Giant en Cortina hebben wij altijd de fiets die bij u past.

Bekijk onze website voor ons hele assortiment.

Sinds 1931 dé fietsspeciaalzaak in Castricum. 
Tel: 0251-652 658  Mail: info@zijlstratweewielers.nl. 
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Ook tijdens corona Nice2Have voor de dag komen

Je hoeft alleen maar naar www.
la-tratoria-castricum.nl te gaan om 
een heerlijk menu uit te zoeken, of 
misschien weet je dat al na eerdere 
heerlijke ervaringen bij La Trattoria. 
Vervolgens pak je de telefoon en belt 
0251 652037 en bestelt je uitver-
koren menu en spreekt de tijd van 

afhalen dan wel bezorgen af.
Gezien de intussen opgebouwde 
ervaring, vanwege coronaregels, 
blijkt dit een uitstekende service ook 
in latere instantie. Je kunt natuurlijk 
ook gewoon langskomen om 
persoonlijk te bestellen en even 
wachten op de maaltijd of later 

terugkomen om op te halen. Dagen 
vooraf bestellen kan ook, zelfs voor 
grotere families. Dinsdag uitgezon-
derd, maar van woensdag t/m 
maandag ben je welkom bij La Trat-
toria om thuis Italiaanse sferen en 
culinaire lekkernij te nuttigen. Buon 
Appetito!

Thuis in Italiaanse sferen met La Trattoria

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?

Kwaliteit en betaalbaar, het straalt de etalage uit. Tekst en foto: Aart Tóth

Een deel van de 50%-korting-collectie van Label White. Tekst en foto: Aart Tóth

Van links naar rechts: Vito, Mireille en Alex Romaniello klaar voor de keuken en bezorgen. Tekst en foto: Aart Tóth

Nou, dan kunt u uw hart ophalen bij 
‘Shoes Van den Broek’ aan de Bever-
wijkerstraatweg 6 bij de spoorover-
gang. Voor kwaliteitsschoenen is het 
nu nog aantrekkelijker om eens even 
in de etalage te kijken. Grote kans 
dat er een aantrekkelijk paar bij staat 
en dan ook helemaal van echt leer, 
waarbij de kortingen kunnen 
oplopen tot wel 50%.

Vervolgens even een telefoontje 
plegen naar 0251 650190 en een 

afhaalafspraak regelen en je loopt 
binnen de kortste keren in een 
uitverkoren paar schoenen tegen 
een leuke prijs. Afhalen kan op 
donderdag, vrijdag of zaterdag van 
09.30 tot 14.00 uur, ook voor veilig-
heidsschoenen. Vooraf even kijken 
op www.shoesvandenbroek.com kan 
natuurlijk ook of even bellen of 
mailen naar info@shoesvanden-
broek.com en we komen er wel uit. 
Waar wachten we nog op, sla uw 
slag!

Goedkoop de paden op met 
Shoes Van den Broek
Castricum - We kunnen het niet tegenhouden, het voorjaar komt of we nu 
willen of niet. Tot die tijd natuurlijk genoeg gelegenheid de benen nu al 
te strekken en de duinen in te gaan voor een verfrissende wandeling. 
Enige voorwaarden voor ‘simply better walking’ zijn een paar comforta-
bele stappers.

Als je een blik naar binnen werpt in 
de gesloten winkel gaat je hart al 
sneller kloppen. Het enige wat je 
hoeft te doen is het sturen van een 
WhatsAppbericht of gewoon bellen 
naar 06 24904414. Zoals gezegd 
gluur je eerst in de etalage om je 
keus te bepalen en schrijft het 
nummer van je keuze op, dat aan het 
artikel hangt, met vermelding 
omschrijving artikel. Vervolgens 
bovenstaande handeling via 
WhatsApp of telefonisch en het 

artikel wordt persoonlijk door Marga 
bezorgd op dinsdag of donderdag. 
Een geweldige manier om toch nog 
aan je favoriete vestje, jasje, 
oorbellen of prachtige sjaal te 
komen. Trouwens, ook voor cadeau-
bonnen kunt je bij Label White 
terecht om op een later tijdstip je 
vriendin of moeder te verrassen. 

Eerst maar even in de etalage kijken 
en een keuze maken op het Bakkers-
pleintje 78 te Castricum.

Maar liefst 50% korting bij 
Label White in restje winter
Castricum - We hoeven niet nogmaals te benadrukken dat het Bakkers-
pleintje een ware metamorfose heeft ondergaan, het ziet er gelikt uit. Op 
datzelfde pleintje is mode- en accessoireswinkel Label White van Marga 
gevestigd en uiteraard gesloten vanwege coronaregels. Toch blijkt er een 
oplossing iets van de wintercollectie te scoren en veelal tot wel 50% 
korting.

Castricum - Dat hebben ze goed geregeld bij Italiaans restaurant La Trattoria aan de Dorpsstraat 40 te 
Castricum. Daar hebben ze sublieme oplossingen om in deze coronatijd toch een heerlijke maaltijd op je bord 
te krijgen. Al naar gelang je trek bepaal je zelf wat het gaat worden, een pizza, een heerlijke pasta, lasagne, 
noem het maar op. Natuurlijk ben je al op de hoogte van de kwaliteit na verschillende bezoeken, toen het nog 
mogelijk was.

Castricum - Bovenstaande titel zal 
velen als muziek in de oren klinken, 
zeker als ze door het prachtig opge-
knapte winkelcentrum Geesterduin 
lopen. Daar is immers op nummer 50 
de blingblingwinkel Nice2Have 
gevestigd, waar Dick je al vriendelijk 
staat op te wachten om je aan prach-
tige tassen, sieraden, horloges, 
riemen, dan wel prachtige sjaals te 
helpen. Dat is vanwege de coronare-
gels nu wat moeilijker, maar bestellen 
en afhalen is mogelijk en tegen 

geweldige kortingen ook nog. Vooraf 
een indruk op doen kan natuurlijk via 
www.nice-2-have.nl, waarbij mailen 
naar info@nice-2-have.nl of gewoon 
bellen naar 0251 653606 voor oplos-
singen gaat zorgen om je gewenste 
artikel in ontvangst te nemen. Ook 
een blik in de etalage kan genoeg zijn, 
foto maken en even mailen.

U kunt op de dinsdag en vrijdag 
terecht bij de winkel aan het Geester-
duin 50 van 10.00 tot 12.30 uur voor 

vragen, reparaties, dan wel afhalen 
van bestelde artikelen. Heeft u verder 
nog vragen dan belt u naar boven-
staand telefoonnummer of mailt naar 
info@nice-2-have.nl en men zoekt 
contact met u om verdere afspraken 
te maken. Om even een indruk te 
geven van het aangebodene buiten 
het al bestaande assortiment, nieuw 
in de collectie; Go Dutch label, Camps 
& Camps en Zinzi. Dan ook nog 
prettig geprijsd en uw dag kan niet 
meer stuk.

Dick zoals altijd gastvrij aanwezig om je bestelde artikel aan te reiken. Tekst en foto: Aart Tóth
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Met de dagindeling kunnen leer-
lingen aan het begin van de dag 
werken aan een vak dat hen niet zo 
goed ligt voordat het ‘echte’ rooster 
start. Ook is er bij de start van de dag 
ruimte voor contact met de mentor. 
In het mentoruur worden niet alleen 
resultaten besproken, maar is ook 
aandacht voor het welbevinden van 
de leerlingen. In de middag is er juist 
aandacht voor verbreding en verdie-
ping. Een goede balans in het aantal 
toetsen dat een leerling krijgt, is 
belangrijk. Te vaak is gebleken dat 
heel veel leerlingen behoorlijk wat 

stress ervaren door de grote 
aantallen toetsen die zij moeten 
maken. Daarom worden op het JPT 
minimaal drie en maximaal zes 
toetsen per vak gegeven. Dat kan 
alleen als er vooraf ook goed 
gekeken wordt waar de leerling staat 
en wat er nog moet gebeuren om 
een mooi cijfer te behalen. Het geven 
van goede feedback werkt voor leer-
lingen erg motiverend.

De aandacht voor online onderwijs-
programma’s en apps in de afge-
lopen jaren betaalt zich uit in de 

huidige tijd van gesloten schoolge-
bouwen. Mede hierdoor kon het JPT 
razendsnel overschakelen op online 
onderwijs en wisten zowel docenten 
als leerlingen precies wat er van hen 
verwacht werd. Een �inke groep leer-
lingen op het JPT komt op een hoger 
niveau uit dan geadviseerd en dat is 
één van de redenen waarom het vwo 
van het Jac. P. Thijsse College vorig 
jaar door Elsevier is uitgeroepen tot 
één van de drie beste vwo-scholen 
van Nederland. 
Om er zeker van te zijn dat we de 
leerlingen op het juiste niveau 
plaatsen, volgt men de leerlingen 
ook nauwgezet in de tweede klas. 
Hiermee zorgt men ervoor dat leer-
lingen die toch niet op juiste niveau 
zitten nog kunnen doorstromen naar 
de plek waar ze het beste kunnen 
functioneren.

Castricum - Het Jac. P. Thijsse College (JPT) heeft ruim drie jaar geleden een 
eigen aanpak ontwikkeld in het onderwijs. Daarmee had de onderwijsin-
stelling verschillende doelstellingen. Op de eerste plaats een dagindeling 
die beter past bij de verschillen tussen leerlingen met lessen van 40, 60 en 
80 minuten. Verder ook de inzet van educatieve technologie, meer 
moderne didactiek en ook minder toetsen en meer gerichte feedback.

Het Jac. P. Thijsse College: 
voor nieuwsgierige leerlingen

Een groep leerlingen van het Jac. P. Thijsse College. Foto: aangeleverd

Werkomstandigheden thuis zijn niet 
altijd optimaal. Klachten aan de rug, 
nek en schouders zorgen voor het 
nodige ongemak. Met duidelijk 
inzicht hoe klachten ontstaan, 
kunnen tips over jouw houding het 
werkcomfort verbeteren. Gerbrand 
van der Doorn van Echo-adfysio: ,,Wij 
staan voor je klaar om je te helpen 
met een uitgebreide analyse van je 
houding en een onderzoek naar de 
lichamelijke klachten. Je ontvangt 
tips en advies over jouw persoonlijke 

houding bij bukken, tillen en zitten. 
We streven naar een kort traject van 
maximaal vijf behandelafspraken 
fysiotherapie voor een duurzaam 
resultaat met de juiste en bewuste 
houding.’’ 
Wie vragen heeft, kan op www.echo-
adfysio.nl/contact het contactformu-
lier invullen of bellen naar nummer 
06 53106162. Echo-adfysio is geves-
tigd in het Willibrordus Business 
Centre aan de Kennemerstraatweg 
464 te Heiloo.

Dat zit wel goed met jou!
Heiloo - Echo-adfysio helpt je met advies voor jouw optimale houding 
tijdens het thuiswerken. Echo-adfysio is een innovatieve praktijk voor 
fysiotherapie, manuele therapie, echogra�e en shockwavetherapie.

Gerbrand van der Doorn. Foto: aangeleverd

GEBOORTES
Castricum: 20-12-2020 Siep van Velzen, zoon van Anne J. van Velzen en 
Elisabeth P.M. van der Fluit; 30-12-2020 Quinn Noëlle Beentjes, dochter 
van Ronald S.M. Beentjes en Wendela M. Schmitz.
Limmen: 10-12-2020 Devin Valkering, zoon van Teun G.S. Valkering en 
Stephanie Klomp.
Elders: 12-11-2020 Tos Helenus Anne Zomerdijk, zoon van Hermanus L. 
Zomerdijk en Yvonne Poel; 22-11-2020 Lou Lauren Kaandorp, dochter van 
Bram S.H. Kaandorp en Josephine E. van der Eng; 22-11-2020 Reeva Maé 
de Brouwer, dochter van Albertus M. de Brouwer en Kim Bart; 20-12-2020 
Siem Robert Petrus van Vulpen, zoon  van Maarten J. van Vulpen en 
Lisanne G.J. van Gaever; 21-12-2020 Jo Lilly Kuijpers, dochter van Tim 
Kuijpers en So�e J.M. Eijking

OVERLEDENEN
Castricum: 08-12-2020 Anna Schotvanger, weduwe van Theodorus Kuijl; 
08-12-2020 Berendina Hendrika de Weerdt, weduwe van Hendrik Kragt; 
09-12-2020 Elisa Gezina Ferdinanda Maria Cobussen, echtgenote van 
Johannes P. J. Beijersbergen van Henegouwen; 15-12-2020 Adriana 
Wilhelmina Petronella de Wit, weduwe van Engelbertus Metzelaar; 16-12-
2020 Regina Johanna Maria Mok, weduwe van Gerardus C.J. Vink; 17-12-
2020 Simon Duinmaijer, echtgenoot van Elisabeth van Amelrooij; 18-12-
2020 Augusta Pieterdina Posthumus, weduwe van Constant F. van Duin; 
18-12-2020  Sophia Francisca Theresia van Woerkom, weduwe van 
Frederik P. IJsseling; 19-12-2020 Victor Baptista Gagliardi, weduwnaar van 
Anna C.M. Venneker; 20-12-2020 Cornelia Maria Koper, weduwe van Adri-
anus A.M. Schoorl; 21-12-2020 Cornelia van der Breggen, weduwe van 
Cornelis Lok; 22-12-2020 Antonius Johannes van Zuilen, echtgenoot van 
Marina J.B. Agricola; 24-12-2020 Adriana Maria Teresia van Weerdenburg, 
weduwe van Floris E.M. Frank; 25-12-2020 Gijsberta Johanna Roele, echt-
genote van Arie de Vrij; 29-12-2020 Nicolaas Smit, echtgenoot van Anna 
Nobel; 31-12-2020 Leendert Floris Smit, echtgenoot van Cornelia E. 
Koenen; 08-01-2021 Theodorus Kortekaas, echtgenoot van Maria G. Baars.
Limmen: 08-12-2020 Pieternel Visser, weduwe van Willem C. Broomans; 
10-12-2020 Simon Johannes Hollenberg, echtgenoot van Anna C. Zand-
bergen; 24-12-2020 Cornelia Maria Sprenkeling, weduwe van Jacobus A. 
Hoogeboom; 27-12-2020 Aaltje Otte, weduwe van Simon Kops; 27-12-
2020 Hendrikus Antonius Maria Lubbers, weduwnaar van Maria J. 
Ruijgrok; 29-12-2020 Johannes Jacobus Boersen, weduwnaar van Anna C. 
Passant.
Akersloot: 22-12-2020  Marie Clasina de Jong, weduwe van Cornelis J. 
Kuijper; 28-12-2020 Pieter Hendrik van Baar, echtgenoot van Edith Tromp.

HUWELIJK
Castricum: 
15-12-2020  Johannes P.M. Hogema en Corina A.J. Aardenburg.

BURGERLIJKE STAND

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Op 24 november 2020 heeft de Tweede Kamer het wets-
voorstel inzake het van rechtswege ontstaan van geza-
menlijk gezag door erkenning aangenomen. Momenteel 
krijgen gehuwde ouders van rechtswege gezamenlijk 
gezag, maar bij ongehuwde ouders ligt dit anders. 
Wat is erkenning? Het juridische ouderschap ontstaat 
door erkenning. Door de erkenning ontstaat er een 
familierechtelijke betrekking, een onderhoudsplicht en 
het kind en de ouder worden elkaars erfgenaam. 
Wat is gezag? Het is het recht en de plicht om het kind te 
verzorgen en op te voeden. Je mag als ouder met gezag 
ook het kind vertegenwoordigen. Je wordt als ouder met 
gezag betrokken in de keuze voor een school. Ook moet 
je toestemming geven voor medische behandelingen en 
voor het aanvragen van een paspoort.
Kortom: de ouder kan door het gezag beslissingen 
nemen over het kind en krijgt daardoor – net als de 
nadere ouder – een volwaardige rol. Uit onderzoek blijkt 
dat veel ongehuwde partners niet weten dat het gezag 
los van de erkenning moet worden geregeld. Dit heeft 
tot gevolg dat er ongehuwde partners zijn die geen 
gezag over hun kind hebben, zonder dat zij dit weten.  

Het wetsvoorstel zorgt dat ongehuwde partners bij 
erkenning van het kind van rechtswege gezamenlijk 
gezag krijgen, zonder tussenkomst van de rechter.  
Het verschil tussen gehuwde en ongehuwde ouders 
wordt hierdoor opgeheven. Het nieuwe systeem past 
goed in de moderne samenleving waarin partners 
minder snel kiezen voor een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap.  Wil je meer weten over erkenning of 
gezag? Neem contact op met mr. R. Bottenheft. 
Zij helpt u graag verder!
Mr. Raquella Bottenheft is één van onze familierecht-
advocaten. Zij is lid van de vFAS en onder andere
gespecialiseerd in mediation. U kunt contact met haar 
opnemen via 0255 – 547 816 of r.bottenheft@tanger.nl.

Gezamenlijk gezag

Castricum - De politie meldt dat er 
de laatste weken opvallend veel 
�etsen worden gestolen in de 
gemeente Castricum. De dieven 
lijken het vooral te hebben voorzien 
op de Cortina U4 transport�etsen. 
Het advies luidt dan ook om de �ets 

goed op slot te zetten en deze bij 
voorkeur op een duidelijk zichtbare 
locatie te stallen. Dat laatste is met 
name van toepassing bij de sport-
velden. Meer dan vermoedelijk 
worden de gestolen �etsen door de 
dader meegenomen in een 

bestelbus. 
Inwoners, die iemand zien rondschar-
relen bij gestalde �etsen met 
verdacht veel aandacht voor de 
rijwielen, worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
nummer 0900 8844.

Politie waarschuwt: veel fietsendiefstallen



Puzzel mee en maak kans op een prachtige lamp. 
Mail de oplossing voor maandag 1 februari naar puzzel@castricummer.nl
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. plaats in Italië; 7. werkplaats van een bakker;
12. over een grote afstand; 13. schaakstuk; 14. verbindingsstuk;
15. Amsterdams peil (afk.); 17. larve van sommige insecten; 19.
heldendicht; 21. op dit ogenblik; 22. deel van week; 24. prachtig
(geweldig); 27. bloeimaand; 28. verbond; 30. Chinese vermicel-
li; 31. kippenloop; 32. dapper persoon; 33. vertragingstoestel;
35. door nalatenschap verkregen; 37. jongensnaam; 38. borst-
kast; 41. in goede conditie; 42. grote sappige vrucht; 44. dieren-
geluid; 46. plaats in de Oekraïne; 47. rivier in Rusland; 48. kopie
van een kunstwerk; 49. onvervalst (waar); 50. de stand der ede-
len; 52. god van de liefde; 54. groot zeezoogdier; 56. Neder-
landse voetbalclub; 58. (zespotig) diertje; 61. oude naam voor
FC Den Haag; 62. lengtemaat; 64. onnozel doodgoed mens; 65.
plaats in Italië; 67. droog (kaal); 68. papiergroef; 70. onderwijs-
type (afk.); 72. hoogste punt; 73. heilige plaats in Israël; 76.
Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 77. anno mundi
(afk.); 78. deurbel; 79. kleiachtige grondsoort; 81. langspeel-
plaat (afk.); 82. lidwoord; 83. kleine groep van voorname men-
sen; 84. oude lap; 86. van de inhoud ontdoen; 87. iemand die
nergens voor deugt. 

Verticaal  1. brug over een weg; 2. naamloze vennootschap
(afk.); 3. rivier in Utrecht; 4. openbaar vervoermiddel; 5. gedicht
waarin een dode beklaagd wordt; 6. schutsluis; 7. handwerk-
techniek; 8. uurwerk; 9. glazen kweekplaats; 10. loofboom; 11.
plaats in Noord-Holland; 16. kookgerei; 18. waterkering;  20.
schijfgerei; 21. troefkaart; 23. wijze van betaling door overboe-
king; 25. bladader; 26. marterachtig roofdier; 27. korte medede-
ling; 29. aanspreektitel voor een geestelijke; 32. plaats in Noord-
Holland; 34. voormalige Chinese staatsman; 36. musicus; 37.
Trans Europa Express (afk.); 39. uitroep van vreugde; 40.
Spaans wijngebied; 42. stad in Florida; 43. fiasco (geen geluk);
45. hartstochtelijk; 46. klein chemisch afval (afk.) 51. tweetal
muzikanten; 53. gewicht; 54. onsamenhangende praat; 55.
soort verlichting; 56. land in Zuid-Amerika; 57. meisjesnaam;
59. geestdrift; 60. blaasinstrument; 62. de dag na vandaag; 63.
bibberen; 66. familielid; 67. naaldboom; 69. waterloop; 71. tui-
meling; 73. jeugdig (pril); 74. groot mastdoek; 75. zuivelproduct;
78. scheepstouw; 80. sporenplant; 82. jongensnaam; 85. radon
(scheik. afk.).

Kapotte of sterk verouderde producten die normaal op de 
vuilnisbelt belanden krijgen bij Ruig & Geroest een tweede 
leven. Voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van allerlei 
soorten afval. Denk aan hout, plaatstaal en gebruiksvoor-
werpen zoals gas� essen en oude drinkbakken. Voor de 
nieuwe collectie maakt Sebastiaan van oude koperen boilers 
stoere industriële lampen. Zo maakt hij bijvoorbeeld van 
defecte boilers iconische koperen hanglampen. Geef de lamp 
een prominente plek in de hal of creëer een industriële look 
door een set boven de eettafel te hangen. Van woon- of 
slaapkamer tot hal en vergaderkamer, met deze verlichting 
zorg je voor een gave blikvanger

Duurzame verlichting
Het gebruik van koperen materialen in huis is een trend. Van 
kandelaars tot koperkleurige meubels; koper geeft warmte 
aan je interieur én past goed in een duurzame inrichting. 
Voor de koperen hanglampen wordt er gebruik gemaakt van 
oude boilers. De charme van koper is dat het materiaal 
verkleurt waardoor elk exemplaar zijn eigen kleur heeft. Veel 
voorkomende kleuren zijn groen, geel, bruin en zwart. De 
buitenkant van de lamp wordt opgeschuurd om er een stoere 
industriële look aan te geven. 

Puzzel deze week mee en maak kans op een koperen hang-
lamp model Flens M  t.w.v. € 160,-. www.ruigengeroest.nl.

Ruig & Geroest tovert oude boilers om tot 
sfeervolle verlichting
Sebastiaan van Dulken, eigenaar van Ruig & Geroest, draagt graag een steentje bij aan een betere wereld. Met zijn bedrijf 
geeft hij afval een tweede leven als designobject. De combinatie van vakmanschap, oog voor het milieu en passie voor oude 
materialen resulteert in een duurzame lijn met industriële meubels en verlichting. Een collectie producten met elk hun eigen 
unieke verhaal.
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Castricum - Vitesse’22 organiseert op 
Valentijnsdag een online bingo met 
loterij. De bingo vindt plaats van 
16.00 tot 18.00 uur. Heb je zin om 
mee te doen en kans te maken op 
leuke prijzen? Ga dan naar www.
vitesse22.nl waar de volledige uitleg 
staat inclusief een link waar de bingo-
kaarten te koop zijn.

Valentijnsbingo 
Vitesse’22 online

Ze lichten toe: ,,Als collectief IMIX 
realiseren wij exposities met een 
belevenis, altijd in het teken
van een thema uit de natuur. De 
afgelopen jaren werkten wij met acht 
kunstenaars in de voormalige werk-
plaats op het terrein van Dijk en 

Duin. Toen we daar weg moesten 
zaten we met zeven kunstenaars in 
het oude restaurant Blinckers, op het 
strandplateau van Castricum. En in 
vervolg daarop werkten wij, drie van 
de vier kunstenaars van ons collec-
tief, ruim 2.5 jaar in een heerlijke 

Kunstenaarscollectief IMIX 
zoekt nieuwe werkplek
Castricum - Kunstenaarscollectief IMIX wil graag natuur en kunst met 
elkaar verbinden. De afgelopen jaren lukte dat goed op locaties in 
Castricum en Heiloo, maar inmiddels hebben de kunstenaars hun meest 
recente werkplek moeten verlaten. Ze zijn daarom op zoek naar een 
nieuwe werkplek, bij voorkeur een buitenlocatie. Via deze krant doen 
Gemma Distelbrink, Mireille Schermer en Marion Albers een oproep: 
,,Heeft u een tuin of stukje grond waar wij, drie kunstenaars uit 
Castricum, welkom zijn?’’

ateliertuin met schuur aan de Hoog-
eweg in Heiloo. Op alle plekken 
konden wij nieuw werk maken, expo-
sities organiseren (bijvoorbeeld de 
KunstFietsRoute Castricum), open 
ateliers in de zomermaanden en 
buitenexposities in de tuin. De plek 
was daardoor ook een ontmoetings-
plaats. Tevens konden we onze mate-
rialen, gereedschappen en voltooide 
werk op die plekken opslaan.’’

Zowel mensen uit de omgeving als 
toeristen kwamen meegenieten van 
de omgeving en de gemaakte kunst 
bekijken. Het kunstenaarscollectief 
kreeg hierdoor veel volgers en 
trouwe bezoekers. Ze konden overal 
tegen een bescheiden vergoeding 
werken, zodat het gebouw of de tuin 

in gebruik bleef en er regelmatig 
iemand over de vloer kwam. Even-
tuele calamiteiten kwamen daardoor 
snel aan het licht. ,,En wij hadden een 
�jne plek om onze kunst te maken en 
iets positiefs toe te voegen aan de 
gemeenschap. Helaas is mei 2020 
onze laatste werkplek, de ateliertuin 
aan de Hoogeweg, verkocht en 
moeten we daar nu ook weg. We 
hebben in Heiloo zo ontzettend 
genoten van het werken ín en mét 
de natuur dat we het liefst weer zo 
een �jne buitenplek hebben.’’ 
Mocht iemand de gouden tip 
hebben voor een geschikte plek in 
Castricum, Uitgeest, Limmen, Akers-
loot of Heemskerk, mail dan naar  
info@imixkunst.nl om het door te 
geven.
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Castricum - Het Clusius College 
Castricum staat elk jaar weer op de 
markt. Dominique (15) en Nora (15) 
staan aankomende vrijdag van 08.15 
tot 12.00 voor u klaar op de markt-
kraam. ,,We verkopen allemaal leuke 
dingen, maar het gene dat wij (Domi-

nique en Nora) zelf in elkaar hebben 
gezet zijn de chocomokken. Na 12.00 
uur staan er andere kinderen op de 
markt, maar ons product is dan wel 
nog steeds verkrijgbaar op de kraam.’’ 
De chocomok is een kit met marsh-
mallows, een mok en een chocolade-

mixstokje. Doe warme melk in de 
mok en roer het chocolademixstokje 
er doorheen, wat marshmallows erbij 
en klaar! Deze mokken zijn 3,50 euro 
per stuk en twee voor 6,00 euro! 
,,Wij hopen natuurlijk dat u 
langskomt!’’

Chocomokken op de markt
Dominique en Nora staan vrijdagochtend achter de marktkraam van het Clusius College. Foto: aangeleverd.

Duinbehoud maakte bezwaar tegen 
de strandbebouwing, omdat die 
volgens de organisatie de natuurlijke 
aangroei van de duinen verstoort. 
Hangende dat bezwaar, zijn Duinbe-
houd, gemeente Castricum en 
strandpaviljoenexploitant Richard 
Groot tot een oplossing gekomen. 
Om aangroei van de duinvoet door 
verstuiving te bevorderen, zullen de 
ongeveer tweehonderd strandhuisjes 
komend zomerseizoen verder west-
waarts worden geplaats. Richard 
Groot heeft bovendien een opmerke-
lijke oplossing getro�en om stuif-

zand vrij baan te geven. Zijn jaarrond 
paviljoen Deining zal gedurende de 
wintermaanden hoger op de poten 
komen te staan. Bovendien zal het 
pand van kitesurfvereniging Sports 
at Sea, dat geen wintervergunning 
heeft, in hetzelfde bouwvlak als 
Deining worden geplaatst. Daardoor 
verdwijnt een stukje bebouwing van 
het strand en hebben de kitesurfers 
een jaarrond onderkomen.

In de oorspronkelijke plannen van 
Groot zouden extra strandhuisjes 
verrijzen op de plek van Sports at 

Sea. Daartegen maakte Stichting 
Duinbehoud bezwaar. Nu alle huisjes 
verder richting vloedlijn worden 
geplaats en duinvorming minder 
wordt gehinderd door bebouwing, 
hebben de natuurbeschermers hun 
bezwaar ingetrokken. Adrie Lute, 
consulent van Duinhoud en nauw 
betrokken bij deze zaak, is gelukkig 
met de oplossing: ,,Duinvorming 
krijgt meer kans nu verstuiving beter 
zijn weg zal vinden. We hebben 
bovendien een principeafspraak om 
stuifschermen te plaatsen rond het 
zandplateau, waarop de strand-
huisjes komen te staan. Vindt daar 
voldoende zandaangroei plaats, dan 
kunnen de huisjes over een paar jaar 
mogelijk verder westwaarts 
opschuiven.” Kijk op www.duinbe-
houd.nl voor meer informatie over 
Stichting Duinbehoud.

Castricum - Natuurbeschermingsorganisatie Duinbehoud heeft een 
bezwaar tegen recreatie- en horecabebouwing op het strand van 
Castricum ingetrokken nu de strandhuisjes verder van de duinvoet zullen 
worden geplaatst. Strandpaviljoenexploitant Richard Groot heeft boven-
dien een vindingrijke oplossing getro�en: paviljoen Deining wordt in 
hoogte verstelbaar.

Strandhuisjes schuiven op 
om duinen te versterken

Dreigende wolkenlucht op het strand van Castricum. Foto: Ronald van Wijk

Duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is een 
belangrijk thema binnen de zorg. 
Zorginstellingen zijn doorgaans 
grootverbruikers van energie, water 
en voedsel. Via een Green Deal 
onderstrepen zorginstellingen het 
belang van snelle verduurzaming. De 
Milieuthermometer Zorg (MTZ) 
bundelt kennis op milieugebied; het 
platform biedt een basis voor milieu-
zorg, geeft invulling aan recente 
wetgeving en zorgt voor 
kostenbesparing.

Klaar voor duurzame zorg
Het bronzen keurmerk betekent dat 
op alle locaties van ViVa!, naast de 
verplichte maatregelen, ook extra 
duurzaamheidsverbeteringen zijn 
doorgevoerd. Hiermee zijn de 
bedrijfsprocessen op de locaties klaar 
voor de toekomst. Enkele concrete 
voorbeelden: er worden uitsluitend 
wasmachines aangekocht met een 
A+++ - label. Daarnaast zijn veel 
plastic producten vervangen door 
duurzamere alternatieven. Overge-
bleven en verlopen medicijnen 

worden opgehaald en op de juiste 
wijze vernietigd zodat ze niet in het 
afvalwater terecht komen. Een afval-
wijzer en gekleurde afvalbakken 
helpen de afvalscheiding te verbe-
teren. Met behulp van een visie op 
eten en drinken gaat ViVa! de strijd 
aan met voedselverspilling, restafval 
en snijverlies. Ook investeert ViVa! in 
het stimuleren van het duurzaam-
heidsbewustzijn bij medewerkers, 
dat moet uiteindelijk zo vanzelfspre-
kend zijn als de laadpalen om elek-
trisch rijden te stimuleren.

Milieuthermometer en 
Green Deal Zorg
In 2015 ondertekenden diverse 
zorginstellingen de Green Deal - 
Nederland op weg naar Duurzame 
zorg, om de verduurzaming in de 
zorgsector te versnellen. De Milieu-
thermometer is een van de initia-
tieven die hieruit voortvloeit. Deze 
duurzaamheidstool van het Milieu-
platform Zorg wordt door aange-
sloten zorginstellingen zelf onder-
houden in samenwerking met de 
Omgevingsdiensten.

ViVa! Zorggroep behaalt 
keurmerk voor al haar locaties
Regio - Alle achttien locaties van ViVa! Zorgroep behaalden in het laatste 
kwartaal van 2020 het bronzen certi�caat van de Milieuthermometer 
Zorg. Hiermee is ViVa! niet alleen de eerste zorginstelling in de IJmond 
met dit duurzaamheidslabel, maar ook één van de eerste oudereninstel-
ling in Nederland die als gehele organisatie gecerti�ceerd is.

Regio - Vanaf 4 februari organiseert 
De Hoofdzaak in Noord-Kennemer-
land gratis een maandelijks online 
webinar rondom een actueel thema. 
Dit webinar is voor iedereen te 
volgen op de eerste donderdag van 
de maand van 12.00 tot 13.30 uur. In 
het eerste webinar vertelt een erva-

ringsdeskundige over de e�ecten 
van corona en de maatregelen op de 
psychische gezondheid. Er is uiter-
aard gelegenheid voor vragen en 
uitwisseling. Op www.rcodehoofd-
zaak.org is meer informatie te 
vinden, inclusief een link voor het 
aanmelden.

Maandelijks thema-webinar 
via De Hoofdzaak

LEZERSPOST

Castricum - Deze prachtige mandarijneend zwom in een vijver vlakbij de 
Henri Dunantsingel. Het is een bijzondere eend die hier niet vandaan 
komt. Mogelijk is hij uit een siervijver ontsnapt. Hij zwemt tussen een 
groep eenden in en heeft geen partner, het is een mannetje. Ik ga er vaak 
even bij kijken!

Marleen van Eijk, Castricum

Mandarijneend
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Thuisscholing is best pittig en elke 
a�eiding is dan welkom. De 
gemeente geeft geen toestemming 
om af te halen, maar bezorgen mag 
wel. Het bestuur is daarom druk 
bezig geweest om een bezorgservice 
te organiseren. De website is up-to-
date gemaakt met alle 700 foto’s van 
het assortiment speelgoed. Tevens is 
een �yer bij alle leden bezorgd. Zo 

hoopt men in deze moeilijke tijd een 
lichtpunt voor de kinderen te kunnen 
zijn. Het leukste speelgoed kan thuis-
bezorgd worden door een 
vrijwilligster.

Spelend leren? Daar kan de speelo-
theek bij helpen. Sowieso is spelen 
goed voor de ontwikkeling, maar nu 
is spelen eigenlijk een extra 

aandachtspunt geworden in deze 
coronatijd. Thuisscholing houdt in 
veel extra schermtijd, daarom is het 
gezellig en ook leuk om weer eens 
een gezelschapsspel te doen met het 
hele gezin. Nog geen lid en wel inte-
resse om lid te worden? Dan kan op 
afstand een inschrij�ormulier gere-
geld worden. Het team van de 
speelotheek hoopt niet lang gebruik 
te hoeven maken van de bezorgser-
vice, want zelf komen uitzoeken met 
(groot)ouders is toch leuker dan via 
(alweer) een scherm te kiezen waar je 
mee wilt spelen. Kijk op www.sotcas-
tricum.nl voor meer informatie.

Castricum - In deze lastige tijd wil de speelotheek de kinderen, en 
daarmee ook hun ouders, verblijden met hun speelgoed. Door het coro-
navirus zijn de deuren van de speelotheek helaas gesloten, een begrijpe-
lijk besluit maar wel onhandig voor de kinderen. Daarom starten de vrij-
willigers volgende week met thuisbezorgen.

Speelotheek gaat thuisbezorgen
Van speelkasteel tot bordspel, de speelotheek heeft het in huis. Foto: aangeleverd

Voorlezen is niet alleen leuk maar 
ook belangrijk voor de taalontwikke-
ling! Omdat kinderen nu niet zelf 
naar de bibliotheek kunnen komen 
om een prentenboek uit te zoeken, 
doen de medewerkers van Biblio-
theek Kennemerwaard dat. Vul het 
contactformulier op de website in en 
zij zorgen ervoor dat er een Natio-

nale Voorleestas met prentenboeken 
voor je klaarstaat. Natuurlijk kun je 
ook telefonisch een tas aanvragen op 
telefoonnummer 072 5156644. De 
tas haal je af op de eerstvolgende 
openingsdag. 
Kijk op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl voor de openingstijden van 
de vestigingen.

Nog geen lid? 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 
en de hele maand februari kunnen 
kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud 
gratis lid worden van Bibliotheek 
Kennemerwaard. Je betaalt geen 
inschrijfkosten. Ook krijgt je kind het 
vingerpoppetje Coco (zolang de 
voorraad strekt). 
Ben je zelf nog geen lid en wil je zo 
nu en dan ook eens een leuk of juist 
leerzaam boek meenemen? Het 
goedkoopste abonnement kost maar 
10 euro per jaar! Sluit je gelijk auto-
matische incasso af? Dan vervallen 
de inschrijfkosten ter waarde van 5 
euro.

Castricum - Vorige week woensdag heeft wethouder Ron de Haan online 
voorgelezen uit het prentenboek ‘Coco kan het’ van Loes Riphagen. Het 
was de aftrap van de Nationale Voorleesdagen. Ron de Haan las, getooid 
met snavel en vogeloogjes, voor en ging uitgebreid in op de afbeel-
dingen in het boek. Na a�oop van het voorlezen dansten de kinderen 
online mee op een liedje over Coco. Daarna vulde de wethouder een Nati-
onale Voorleestas voor een jonge lener.

Wethouder leest online voor
Wethouder Ron de Haan vult de Nationale Voorleestas. Foto: aangeleverd

Deelnemers krijgen ook tips van een 
deskundige: elke editie is er een 
andere gastspreker aanwezig die 
vertelt over alle aspecten van werk 
zoeken en solliciteren. Iedere eerste 
woensdag van de maand is er een 
Walk&Talk van 10.00 tot 11.30 uur. 
Voorlopig vindt Walk&Talk alleen 
online plaats. Op 3 februari vertelt 
Raïsa Koolbergen, HR-functionaris bij 
Bibliotheek Kennemerwaard,  aan 
het begin van de sessie in twintig 
minuten waar een HR-medewerker 
op let bij de werving van nieuwe 
medewerkers.

Landelijk initiatief
Deze Walk&Talk bijeenkomsten 
worden in meerdere bibliotheken in 
het land gehouden. Initiatiefneem-
ster is Debbie Heijne. Debbie werd 
begin 2013 werkloos en merkte wat 
voor impact dat op haar had. ,,Ik 
schrok ervan hoe snel mijn wereld 

kleiner werd. Het kostte me veel 
moeite om positief te blijven. Maar 
met een WW-uitkering van drie 
maanden moest ik juist zo positief 
mogelijk op zoek naar werk.” Het 
resulteerde in de start van Walk&Talk. 
Laagdrempelige netwerkbijeenkom-
sten voor werkzoekenden waarbij 
veelvoorkomende onderwerpen 
rondom solliciteren in deze tijd 
worden besproken. En waarbij ruimte 
is voor mensen om te netwerken.

Aanmelden
Meedoen is gratis maar aanmelden is 
noodzakelijk voor de online edities. 
Dat doe je via www.bknw.nl/agenda. 
De deelnemer krijgt na je aanmel-
ding, uiterlijk 2 februari, een link 
toegestuurd voor de online bijeen-
komst via Zoom. In eerste instantie is 
Walk&Talk online maar zodra het 
weer kan live in de bibliotheekvesti-
ging in Heerhugowaard.

Koffiepauze voor 
werkzoekenden: Walk&Talk
Regio - Bibliotheek Kennemerwaard start vanaf woensdag 3 februari met 
Walk&Talk: een maandelijkse netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. 
Voor iedereen die op zoek is naar een (nieuwe) baan. Deze bijeenkom-
sten bieden je de kans om op een laagdrempelige manier andere werk-
zoekenden te ontmoeten, te netwerken en ervaringen te delen.

Castricum - De gemeente nodigt 
inwoners uit tot het bijwonen van 
een digitale informatieavond over de 
Regionale Energiestrategie. Burge-
meester en wethouders hebben op 7 
juli vorig jaar ingestemd met het 
concept van deze Regionale ener-
giestrategie (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. 
Het stuk is op https://energieregi-
onhn.nl/conceptres te vinden.

Concept uitgewerkt
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 de inwoners toelichten. 
Tijdens de informatieavond kan 
iedereen meekijken en kunnen de 
inwoners vragen stellen over het 
resultaat van de Regionale 
Energiestrategie.

Deelnemen
De informatieavond wordt vanavond 
om 20.00 uur digitaal gehouden via 
Microsoft Teams. Via www.ikdenk-
meeovercastricum.nl/RES kunnen 
belangstellenden zich aanmelden 
voor deelname. Na aanmelding 
ontvangt men meer informatie en 
uitleg over de avond.

Informatieavond over de 
Regionale Energiestrategie

Castricum - Lachen; je leest het 
regelmatig als tip in deze winterse 
tijden van corona. Geef jezelf een 
opkikker, hou de lachspieren in 
conditie en ZOOM-lach mee op 
maandag 1 februari van 10.00 tot 
10.30 uur. Marleen Heeman woont in 

Castricum en is lachdocent en 
humorcoach. Ze nodigt iedereen uit 
om deel te nemen aan deze 
lachsessie. 
Geef je op door een e-mail te sturen 
naar heeman@humorcoach.nl of bel 
06 40718732.

Samen lachen via ZOOM
Blijven lachen, een goed advies in coronatijd. Foto: Pixabay






