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Door Henk de Reus

Wim Twisk legt het uit: ,,Normaal 
worden de eerste lammetjes pas eind 
februari geboren, maar hier is sprake 
van ‘een ongelukje’. Van de lammetjes 
die in een bepaald jaar worden 
geboren houden we er altijd onge-
veer twintig over, waarmee we het 

jaar erop verder fokken. De ramme-
tjes worden na verloop van tijd van 
de ooitjes gescheiden en gaan na de 
langste dag weg om elders afgemest 
te worden. Een van de rammetjes zag 
zijn kans schoon en sprong over het 
hek. Dit hebben we niet gezien. Het 
viel ons wel op dat een van de 
‘ooitjes’ zich wat merkwaardig 

gedroeg tussen haar soortgenootjes. 
De deugniet liet er geen gras over 
groeien en bezwangerde in korte tijd 
enkele ‘dames’. Hier kwamen we pas 
later achter.” 
Het kroost loopt inmiddels vrolijk 
rond in de stal en Sam (4) vindt het 
wat leuk om ze af en toe even te 
aaien of de �es te geven. Het 
bewuste rammetje is wegens grens-
overschrijdend seksueel gedrag 
inmiddels uitgesloten van verdere 
deelname aan het fokprogramma.

Bakkum - Het is nog hartje winter, maar de eerste lammetjes lopen al 
rond bij de familie Twisk aan de Bleumerweg. Is dit niet wat vroeg in het 
jaar?

Eerste lammetjes lopen al rond
Sam (4) vermaakt zich best met de lammetjes. Foto: Henk de Reus

Castricum - In de nacht van 
woensdag op donderdag sloeg een 
jongeman op de Duinweg met zijn 
auto over de kop. Dat gebeurde rond 
00.30 uur. Toen de politie arriveerde, 
stond de bestuurder al naast het 
voertuig. Hij was door onbekende 
oorzaak van de weg geraakt, had een 
paaltje naast de weg geramd en was 
vervolgens over de kop geslagen. De 
auto kwam ondersteboven tot stil-
stand. De bestuurder, een 19-jarige 
man uit Uitgeest, verklaarde dat hij 

Auto over de kop

Gemeente verrast bewoners 
De Santmark en De Boogaert 

Door Henk de Reus

De gemeente Castricum wil extra 
aandacht besteden aan groepen 
mensen die veel last hebben van de 
negatieve, sociale gevolgen van 
corona. Ouderen in verpleeg- en 
verzorgingshuizen zijn hierbij een 
belangrijke groep. Wethouder Ron de 
Haan: ,,Iedere Nederlander ervaart 
dagelijks de nare gevolgen van 
corona. Deze zijn erger geworden 
sinds de laatste lockdown is ingegaan, 
vlak voor de kerstdagen. Inmiddels 
heeft Nederland weer een beetje 
lucht doordat de winkels weer open 
zijn.’’

Extra zwaar
,,Met name kwetsbare ouderen 
hebben het deze tijd extra zwaar. Om 
hen wat extra aandacht te geven, 
hebben heeft de gemeente Castricum 
een speciaal winterpakket ontwikkeld, 
vol met lekkernijen, afkomstig van 
ondernemers uit het BUCH-gebied.” 

Castricum - Maandag beleefde De Santmark een heuglijk moment toen 
namens de gemeente winterpakketten werden bezorgd voor alle bewo-
ners van het woonzorgcentrum. Wethouder Ron de Haan overhandigde 
symbolisch het eerste winterpakket aan locatiemanager Elmer Ypenburg.

,,Mevrouw A. Zonneveld ontvangt van locatiemanager Elmer Ypenburg het 
winterpakket. Wethouder Ron de Haan en Alja Doorn (locatiemanager De Boogaert) 
kijken toe.” Foto: Henk de Reus
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DONDERDAG 27 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.00 tot 12.00 uur met kerkcafé, 
plek voor ontmoeting en 
gesprek.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

VRIJDAG 28 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken

ZATERDAG 29 JANUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
10.00 uur, pastoor Ruben Torres 
m.m.v. het koor Jubilate.

ZONDAG 30 JANUARI
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk, 10.00 uur, pastor 
Greet Bijl. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Brug-
gink met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Geert Balder. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met dameskoor. Voor-
ganger: Pastor M. Nagtegaal.

DINSDAG 1 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen Huisartsenpost Beverwijk 
(in het Rode Kruis Ziekenhuis), 
alleen volgens telefonische 
afspraak: (0251) 265265. Bij 
contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. 
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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 wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Ans Pelzer

De raad had destijds niet echt een 
boodschap aan de zorgen van de 
agrariërs en grondeigenaren, met 
uitzondering van CKenG en fractie 
van Schoonhoven. Iedereen 
meldde te vertrouwen op een goed 
overleg en een ruime vergoeding 
voor de agrariërs. Overal in Europa 
zie je de moeizame verhouding 
tussen agrariërs en overheden. Om 
allerlei redenen: de noodzaak om 
stikstofuitstoot terug te dringen of 
de grond wordt opgeëist voor 
bouwen, industrie of natuurontwik-
keling. Agrariërs zijn heel vaak de 
klos. Dat laat onverlet dat ingrepen 
soms noodzakelijk zijn en in een 
dringend algemeen belang. Of er 
sprake is van zo’n dringend alge-
meen belang is de vraag bij die 
hectares van de Zanderij.

Bestemmingsplan
Er zijn 22 zienswijzen binnen 
gekomen op het plan voor dit 
gebied. Met bezwaren tegen de 
natuurontwikkeling en met argu-
menten vóór. Op 7 December 2021 
liet de gemeente weten nog niet 
gereageerd te hebben op al deze 
zienswijzen. Dit in verband met de 
lopende gesprekken over de 
grondverwerving die door de 
provincie gevoerd worden. Het 
gaat om ongeveer 25 agrariërs en 
grondeigenaren. Raad en college 
van Castricum hebben de wens 
uitgesproken dat deze grondver-
werving via een minnelijk traject 
verloopt en dus niet door onteige-
ning. Het bestemmingsplan werd 
nog niet meteen vastgesteld en de 
streefdatum is nu juli 2022.

Raadsinformatie
Donderdag 13 december 2021 was 
er een raadsinformatieavond. Ada 
Greuter en Anno den Bakker (PvdA) 
spraken eerder al met vele grondei-
genaren en andere belangheb-
benden en meldden hun ongerust-
heid bij de fractievoorzitters. 

Daarop werd deze raadsinformatie-
avond georganiseerd. Er meldden 
zich ook diverse insprekers, maar 
dat was niet echt de bedoeling van 
de avond. Het was nadrukkelijk 
geen politieke behandeling. Spre-
kers van de provincie, PWN en 
gemeente vertelden over de voort-
gang in het proces. Opnieuw werd 
benadrukt dat men zorgvuldig te 
werk wil gaan en allen meldden dat 
een minnelijk traject prioriteit 
heeft.

De grondeigenaren op de Zanderij 
merken nog niets van een minne-
lijk en zorgvuldig traject. Nu, ruim 
een jaar later, hebben de agrariërs 
nog weinig of niets gemerkt van 
het overleg en hebben slapeloze 
nachten over de toekomst. 
Sommigen werden benaderd door 
taxateurs en/of een advocatenbu-
reau. Vaker dateert het laatste 
contact met een van de overheden 
of een bureau van juni 2021. Alleen 
dat al maakt de agrariërs, grondbe-
zitters en hun gezinnen radeloos. 
Bij wie of wat moeten ze zich nu 
melden? Wie of wat is de onder-
handelingspartner? Mensen 
worden geïntimideerd en soms 
werd gedreigd met onteigening. Of 
zoals een van hen het verwoordde: 
,,Je weet totaal niet wat er wel of 
niet kan en mag. We hebben geen 
geld voor dure advocaten. We 
worden allemaal bang van wat ons 
boven het hoofd hangt.’’

De vraag van veel grondeigenaren 
is: ,,Kan en mag dit?’’ Kan het zo zijn 
dat democratisch besluiten ervoor 
zorgen dat je grond en bedrijf een 
andere bestemming krijgen? Ja, de 
gemeenteraad kan dat besluiten. 
Maar ook nee, we hebben een 
rechtsstaat en dat betekent dat er 
een aantal checks zijn ingebouwd 
alvorens daar werkelijk toe overge-
gaan kan worden als de eigenaren 
niet willen verkopen. De rechter en 
een vrije pers bijvoorbeeld.
De Natuur Netwerken Nederland

Voor dit gebied heeft de gemeente 
Castricum inmiddels een zoge-
naamde Natuur Netwerken Neder-
land (NNN-status) aangevraagd bij 
de provincie. Teruggeven aan de 
natuur heet het. Van natuur wordt 
iedereen blij, maar dat teruggeven 
klopt niet. ‘De Zanderij’ is allang 
geen natuur meer. Het is overge-
bleven van zandafgravingen rond 
1860 en daarna hebben er ook nog 
woonwijken gestaan. Uitbreiden 
van ‘natuur’ is een juistere term. 
Agrariërs hebben daar nu al 
decennia hun (bollen)bedrijf en 
juist agrariërs werken in en met de 
natuur. Zij bewerken de grond en 
kennen de weersomstandigheden. 
Een agrariër die moet wijken voor 
natuur wordt in zijn wezen aange-
tast. Hij dacht nu juist dat ze gene-
raties in en met de natuur werkten. 
Dan plots: weg, dit is geen echte 
natuur! Natuurlijk: er worden ook 
bestrijdingsmiddelen gebruikt 
waar niemand blij van wordt. 
Mogelijk is daarvoor duurzaam 
‘boeren’ een betere oplossing.

Als die NNN-status wordt toege-
kend door de provincie heeft de 
gemeente Castricum niets meer te 
vertellen over dat gebied. Het is 
ook de provincie die de grond aan 
gaat kopen. Tenminste als de 
grondeigenaren willen verkopen. 
Daar lijkt het vooralsnog niet op. 
Grond met een NNN-status is niet 
veel meer waard. Er mag op termijn 
niet veel. Het is een langzame sterf-
huisconstructie. De agrariërs 
mogen nog even door totdat er 
bezwaren komen tegen het 
bewerken van NNN-grond. En de 
belofte dat de eigenaren de waarde 
voor agrarische grond vergoed 
krijgen? Dat is zo ongeveer zoiets 
als de auto van een taxichau�eur 
kopen. Hier heb je dertigduizend 
euro. Iedereen zal begrijpen dat die 
chau�eur dan geen mogelijkheid 
meer heeft om zijn brood te 
verdienen.

CKenG (nu Lokaal Vitaal) voorman 
Roel Beems: ,,Wat je hier ziet 
gebeuren is dat drie machtige insti-
tuties (provincie, PWN en de 
gemeente) hun ding doen waarbij 
25 agrariërs worden vermorzeld. De 
meesten hebben geen idee hoe die 
instituten werken. Deze instituten 
hebben op hun beurt alle drie 
specialisten, juridische afdelingen 
en huren dure advocaten in. Dan 
krijg je dus als belanghebbende 
geen lucht meer!

Procedurele rechtvaardigheid
Sinds kort hoor ik op verschillende 
plaatsen (bij de SVB bijvoorbeeld) 
de term procedurele rechtvaardig-
heid opduiken. Het gaat bij boze 
burgers niet per se om de uitkomst 
van besluitvorming maar heel vaak 
en misschien zelfs wel vaker over 
het gegeven dat ze niet echt 
gehoord zijn. Mensen begrijpen 
niet waarom een beslissing 
genomen is. Dan gaat het onder 
meer om de vraag of belangen 
gewogen zijn en hoe zijn die 
belangen gewogen? Dit ongeacht 
de uitkomst. Cynische bestuurders 
en ambtenaren willen nog wel eens 
zeggen dat inwoners altijd wat te 
zeiken hebben. Dat klopt. Maar er is 
inmiddels ook veel onderzoek 
waarin zichtbaar wordt dat 
genoemde procedurele rechtvaar-

Castricum - Met het raadsbesluit van 17 december 2020 stemde een 
ruime meerderheid van de gemeenteraad in met het gebruiken van een 
groot deel van de Zanderij-Noord voor natuurontwikkeling. Het extra 
geld dat via netwerkbeheerder TenneT binnenkwam werd door college 
en raad verwelkomd als een buitenkans. TenneT moest voor een transfor-
matiehuis in Beverwijk in natuur compenseren. Beverwijk had geen 
ruimte, dus het was een kans voor Castricum om geld voor natuurontwik-
keling te krijgen.

Toekomst De Zanderij; het vervolg

Het veelbesproken gebied De Zanderij. Foto: Ans Pelzer

digheid een doorslaggevende rol 
speelt.

Na de raadsinformatieavond van 
13 december
Meerdere raadsleden zijn 
geschrokken van het weinige 
begrip dat er voor de agrariërs 
werd getoond. Zo ook de VVD. De 
VVD-fractie laat met nadruk weten 
dat onteigening geen optie is. Maar 
wat dan als de agrariërs met die 
NNN-status met hun grond niet 
veel meer kunnen? En wat met de 
intentie om het in goed overleg te 
doen? Een overleg waar de grond-
eigenaren vrijwel niets van 
merken? ,,Wij hebben de intentie 
om het allemaal nog eens goed te 
bespreken en in alle rust. Wat ons 
betreft bevriezen we het ruimtelijk 
proces om er minnelijk uit te 
komen zoals ook afgesproken is.”

Ondertussen slapen de agrariërs er 
slecht van. Ze maken zich grote 
zorgen om de toekomst. Dit sleept 
al jaren en is een ware uitputtings-
slag. Voor dit artikel heb ik 
gesproken met een zestal grondei-
genaren. Zij willen hun namen 
liever niet in de krant. Uiteraard zijn 
de namen bij de redactie bekend.



woensdag 26 januari 2022 

Gemeentenieuws

Winterpakketten voor Bewoners De Santmark

     

Agenda raadsinformatieavond
27 januari 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.45 Presentatie concept rapport pilot Dorpsstraat autoluw
21.00 – 22.30 Presentatie diverse voorstellen m.b.t. de Omgevingswet:

- Concept participatiebeleid
- Participatieverordening
- Voorontwerp omgevingsvisie 

Wethouder Ron de Haan (SamenLeven) 
heeft maandag de eerste winterpak-
ketten uitgereikt aan de bewoners 
van woonzorgcentrum De Santmark 
van ViVa! Zorggroep. De gemeente 
Castricum wil hiermee extra aandacht 
besteden aan groepen mensen die 
veel last hebben van negatieve, sociale 
gevolgen van corona, zoals ouderen in 
verpleeg- en verzorgingshuizen.

Iedereen in Nederland heeft dagelijks te 
maken met de nare gevolgen van corona. 
Dat is sterker geworden sinds de lockdown 
is ingegaan, vlak voor de Kerstdagen. Er 
zijn twee groepen mensen in Nederland 
die het extra zwaar hebben: kwetsbare 
ouderen en horecaondernemers. Om deze 

twee groepen wat meer aandacht te geven, 
hebben we bij de gemeente Castricum een 
speciaal winterpakket ontwikkeld, vol met 
lekkernijen en deels van lokale herkomst. In 
het pakket zit ook een dinerbon die mensen 
bij de lokale horeca kunnen inwisselen voor 
een heerlijke maaltijd. Hiermee proberen we 
onze horeca ook een beetje te steunen in 
deze moeilijke tijden. 

Tijdens de Feestdagen zijn er altijd wel 
wat leuke dingen te doen voor kwetsbare 
ouderen. Maar daarna, als het nieuwe jaar is 
begonnen, is er vaak een zwart gat. Vandaar 
dat we ervoor hebben gekozen om nu met 
de winterpakketten over de brug te komen. 
We hopen dat het lekkere pakket de dagen 
van de mensen een beetje verlicht.

     

Agenda Raadsplein 3 februari 2022 
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00   Beleidskader Participatie 
19.30 – 21.00  Zienswijze kadernota’s gemeenschappelijke regelingen  

Pauze
21.15 – 22.30 Amendementen bij voorstel Adviesrecht, participatie & 

delegatiebesluit rondom Omgevingswet*
21.15 – 22.00 Vervolgbehandeling motie huisvesting Oosterzijweg*
22.00 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 

1A Benoeming leden raad van toezicht ISOB
1B Goedkeuring wijziging statuten ISOB
1C Benoeming leden commissie voor onderzoek geloofsbrieven 

t.b.v. installatie nieuwe raad
1D Contractverlenging raadsinformatiesysteem
1E	 Opheffen geheimhouding naam winnaar aanbesteding

accountant 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 2022
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen-
- Uit de samenwerkingsverbanden

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Bestemmingsplan Laamens
B Subsidieregeling energiebesparing bestaande woningbouw 

Castricum 2022
C Benoeming leden raad van toezicht ISOB (onder 

voorbehoud van commissiebehandeling) 
D Benoeming leden commissie voor onderzoek geloofsbrieven 

t.b.v. installatie nieuwe raad (onder voorbehoud van 
commissiebehandeling)

E Contractverlenging raadsinformatiesysteem (onder 
voorbehoud van commissiebehandeling)

F	 Opheffen geheimhouding naam winnaar aanbesteding
accountant (onder voorbehoud van commissiebehandeling)

G Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 
Castricum-Oost incl. amendementen

5 Sluiting

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

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

Uitgebreidere controles levert certificaat op
De zogeheten kwaliteitsborger doet de 
controles uitgebreider dan de gemeente. 
Zo is er meer garantie dat alles voldoet 
aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor 
de woning wordt na afloop dan ook een
kwaliteitscertificaat afgegeven door de
kwaliteitsborger. 

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

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

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 27 januari en 3 februari 
vergadert de raad online vanwege 
de coronamaatregelen. U kunt alle 
vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt 
u ook de vergaderstukken. U kunt 
de raadsvergaderingen ook achteraf 
terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij de griffie. Bij commissies
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk. Voor 
raadsinformatiebijeenkomsten hoeft u zich 
niet aan te melden om uw vragen te stellen 
en opmerkingen te maken.  

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

eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
maandag 7 februari 2022.

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

Alja Doorn, Elmer Ypenburg (managers ViVa! Zorggroep) en bewoonster Sjaantje Zonneveld (88) 
ontvangen het eerste winterpakket uit handen van wethouder Ron de Haan. Foto: H. de Reus
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd Verleend

Hoocamp 9 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 17 januari 
2022 (Z056815)
Prins Mauritsstraat 20 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
17 januari 2022 (Z056234)
Zeeweg 31 in Castricum, het verbouwen van gebouw 13, verzenddatum 18 januari 
2022 (Z045832)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Hogeweg 162 in Limmen, het wijzigen van het gebruik van een bestaand bijgebouw 
voor bewoning, verzenddatum 17 januari 2022 (Z045277)
Maatlat 9a t/m 9h in Limmen (Maatlat 9), het realiseren van 8 bedrijfsunits in een 
bestaand pand, verzenddatum 18 januari 2022 (Z052937)
Rijksweg 104 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 22 novem-
ber 2021 (Z053095)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Bosakker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 16 januari 
2022 (Z22 058834)
Dag Hammarskjöldlaan 2 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
19 januari 2022 (Z22 059291)
Dorpsstraat 32 in Castricum, het monteren van een lichtbak tegen de gevel, datum 
ontvangst 17 januari 2022 (Z22 058887)
Dusseldorperweg 137 in Limmen, het realiseren van 2 appartementen, datum 
ontvangst 19 januari 2022 (Z22 059212)
Hogeweg 115 in Limmen, het (tijdelijk) plaatsen van een woon unit, datum ontvangst 
19 januari 2022 (Z22 059255
Laan van Albert’s Hoeve 165 in Castricum, het vergroten van de woning, datum 
ontvangst 19 januari 2022 (Z22 059252)
Schulpstet 24 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
17 januari 2022 (Z22 058935)
‘t Kieftenland 42 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
16 januari 2022 (Z22 058835)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Kijk voor meer informatie 

op onze website:
www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl
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De jury heeft opnieuw gezien dat het 
Clusius College, een groene vmbo-
school in een prachtig natuurlijke 
omgeving, een school is die kansen 
biedt aan alle leerlingen. Dit realiseert 
de school op overtuigende wijze. Niet 
alleen nu, maar al enige jaren met 
grote vasthoudendheid. Daarbij 
strijden maatwerk voor de individuele 
leerling (dé leerling bestaat niet) en de 
grote betrokkenheid van alle docenten 
om de ereplaats. Daarnaast behaalt de 
school uitstekende leerresultaten.

Ondanks het grote leerlingenaantal 
van 1170 heerst in de school een oase 
van rust, terwijl de gemoedelijkheid in 

omgang met elkaar sterk voelbaar is. 
Ook valt de grote betrokkenheid van 
de docent bij de leerling op en is de 
dialoog altijd mogelijk. Er is sprake van 
een persoonsgerichte cultuur die 
bijdraagt aan de ontwikkeling en aan 
de ontplooiingskansen van de leer-
lingen. Zij geven aan dat de docenten 
altijd openstaan om het gesprek aan te 
gaan over ontwikkelingsmogelijk-
heden, zowel op leer- als op persoon-
lijk gebied.

Verder bieden de praktische vakken 
veel ruimte voor creativiteit en het 
aanleren van praktische vaardigheden. 
De docenten zijn in staat om de moti-

vatie bij leerlingen wakker te 
schudden, met name door het geven 
van positieve aandacht.

In de dialoog wordt de leerling als 
gelijkwaardige behandeld. Dit is een 
krachtige impuls voor de ontwikkeling 
van eigenwaarde van de leerling en de 
rode draad tijdens de schoolcarrière. 
De jury constateerde dat het Clusius 
College Castricum onderwijs biedt met 
een cultuur die ervoor zorgt dat 
docenten goed zijn gemotiveerd en 
met plezier aan het werk gaan. Ze 
staan klaar voor welke vraag dan ook. 
Er is een structurele persoonsgerichte 
aandacht voor het stimuleren van 
talent bij leerlingen. Maar het mooiste 
heeft de jury voor het laatst bewaard: 
,,Het Clusius College heeft geen 
schoolbel en toch is nergens van chaos 
sprake. En dat terwijl de school eigen-
lijk geen begin- en eindtijd heeft.’’

Castricum - Het Clusius College Castricum heeft op 24 januari weer het 
predicaat ‘Excellente School’ gekregen voor alle leerwegen, wat een 
uitzonderlijke prestatie is te noemen. Burgemeester Mans overhandigde 
maandag de excellentietegel aan Erik de Boer, directeur van het Clusius 
College en memoreerde daarbij dat het Clusius al vanaf 2012 excellent is.

Clusius College Castricum opnieuw 
excellent voor alle leerwegen

Burgemeester Toon Mans overhandigde maandag de excellentietegel aan schooldirecteur Erik de Boer. Foto: aangeleverd

Heiloo - Voor de vierde keer doet 
Daphne Gakes Heiloo aan. In deze 
cabaretvoorstelling bezoek je een 
signeersessie van haar daverende 
coming-of-age roman ‘Ik Daphne 
Gakes’. In deze debuutroman neemt 
de gearriveerde schrijfster Daphne 
Gakes je mee naar de cruciale 
momenten in haar leven. Is ze vrijge-
vochten en stoer of bang om te 
kiezen? En als alles mogelijk lijkt, wie 
stelt er dan een grens? Tijdens de 
signeersessie wordt ze echter om de 
oren geslagen met persoonlijke 
verhalen over haar losbandige 
levensstijl. Halverwege de voorstel-
ling blijkt echter dat niemand haar 
boek gekocht heeft. Het dreigt te 
mislukken en dat terwijl ‘Ik Jan 
Cremer’ wel een bestseller is 
geworden!

‘Leven doe je door te spelen’, luidt 
Daphnes devies. Als kind wilde ze zo 
snel mogelijk volwassen worden, nu 
wil ze vooral kind blijven. Met een 
open blik duikt ze in avonturen en 
doet waar andere mensen alleen 
maar van dromen. Wonen in een 
camper, leven van de kunst en open-
staan voor iedereen. Met behulp van 
haar moeders dagboeken vraagt 
Daphne zich af hoe ze moet leven. 
Wild – vol seks, drugs en rock-’n-roll 
– of kalm – met rust, reinheid en 
regelmaat? Van het vastzitten na het 
stelen van een zalm en het aangaan 

van een open relatie, tot aan haar 
werk als artiest en haar werkzaam-
heden als escort.

Benieuwd naar deze verrassende 
voorstelling? Kom dan op vrijdag 28 
januari naar De Cultuurkoepel aan de 
Kennemerstraatweg 464. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten à 17,50 zijn via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl 
verkrijgbaar.

‘Ik Daphne Gakes’ in Cultuurkoepel

De voorstelling ‘Ik Daphne Gakes’ is 
gebaseerd op het gelijknamige boek. 
Foto: aangeleverd

Limmen - Zaterdagmiddag werd tussen 16.00 en 20.00 uur ingebroken bij een 
woning aan de Westerweg. Via een raam aan de achterzijde van de woning 
kwam de dader de woning binnen. Er is geld weggenomen.

Geld weggenomen bij woning-
inbraak aan de Westerweg

GEMEENTE
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Regio - Ik ben Anne van der Gulik en 
werk al dertien jaar bij Evean in het 
gebied CAL (Castricum, Akersloot en 
Limmen) als wijkverpleegkundige. Ik 
was eerst werkzaam in het zieken-
huis. Het werken in de wijk is veel 
afwisselender en uitdagender dan ik 
van tevoren dacht!
Bij Evean leveren wij zorg aan huis bij 
cliënten van jong tot oud, met heel 
diverse problematiek. Zo verzorg ik 
op het ene moment nog iemand die 
thuis is gekomen na een operatie. 
Een volgend moment kom ik bij 
iemand met dementie, waarbij zijn 
mantelzorger ondersteuning heeft 
gevraagd. Geen dag is hetzelfde en 
iedere cliënt heeft een andere zorg-
vraag. Het is �jn om een bijdrage te 
kunnen leveren in de verschillende 
situaties.
De laatste tijd werken we ook steeds 
meer met inzet van hulpmiddelen en 
zorgtechnologie. Met als doel om 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig 
en veilig thuis te laten wonen. We 
hebben een heel enthousiast en 
gedreven team, dat zich op dit 
gebied steeds verder ontwikkelt. Hier 
ben ik trots op!
Lijkt het je ook leuk om te komen 
werken bij ons in de wijk? Kijk dan 
snel op werkenbijevean.nl of direct 
op evean.nl/vacatures en kies de 
regio waar jij wilt werken. Hopelijk 
tot snel!

ADVERTORIAL

,,Werken in de wijk is veel 
afwisselender en uitdagender 
dan ik van tevoren dacht!’’

Anne van der Gulik startklaar om een cliënt te bezoeken. Foto: aangeleverd

Castricum - Al meer dan vijf jaar 
gaat Thijs (leerling 6 vwo) met erg 
veel plezier en motivatie elke dag 
richting het Jac. P. Thijsse College. Hij 
vertelt: ,,Ik koos toen ik naar de 

brugklas ging onder andere voor de 
school door het tweetalige 
programma (tto), waardoor ik na de 
brugklas al beter Engels sprak dan 
mijn ouders na 45 jaar! Ik vind het 

gaaf om te zien dat de school zich 
elk jaar ontwikkelt: zo zijn er nu veel 
minder toetsen in een schooljaar, 
omdat ‘formatief evalueren’ veel 
belangrijker is. Door de feedback die 
je krijgt weet je precies wat je al 
goed kunt en waar je nog aandacht 
aan moet besteden. Naast het 
bijzondere aanbod moderne 
vreemde talen, Spaans en Chinees 
(hoe cool!), kun je je storten op bèta-
vakken, zoals bij het vak NTO2 
(natuur, techniek, ontwerp en 
onderzoek). Mocht je met een 
bepaald vak nog moeite hebben, 
dan is er ruimte in ‘blok 1’ (een 
lesuur vóór de reguliere lessen 
beginnen) voor extra begeleiding.’’

Thijs vervolgt: ,,Ik heb niet alleen 
veel geleerd, maar ik ben ook als 
mens onwijs gegroeid op het Jac. P. 
Thijsse College. Veel aandacht wordt 
besteed aan persoonlijke ontwikke-
ling, zoals lesprogramma’s rond de 
‘All Included Week’, waarin diversiteit 
en seksualiteit centraal staan. Ook 
de aandacht voor burgerschap 
maken de school tot een plek waar 
leerlingen de ruimte hebben om na 
hun schoolcarrière als verantwoor-
delijke, volwassen en sociale 
mensen richting een vervolgoplei-
ding te gaan.’’ 

Heb je zelf nog vragen? Op de site 
(www.welkomophetjpt.nl) kun je 
nog veel meer informatie vinden 
over het JPT.

Het Jac. P. Thijsse college: een 
school met aandacht voor iedereen

Thijs �etst altijd met veel plezier naar het Jac. P. Thijsse College. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Fietsers en wandelaars kregen een veiliger dorpscentrum en de automobi-
listen hadden tijdens de pilot een spectaculair veiligere overweg. Dat lezen 
wij in de gemeentelijke evaluatie van de ‘Pilot Dorpsstraat Autoluw’ die in de 
vier weken voor de herfstvakantie in 2021 werd gehouden. De vastgestelde 
verbetering van de veiligheid op de overweg Beverwijkerstraatweg geeft 
een mooi perspectief voor een voldoende veilige oplossing voor die 
overweg. Wij zijn verheugd en zien met de gepresenteerde resultaten voor 
korte én lange termijn een toekomst zonder extra asfalt en autotunnels.

Voorts bevestigden de telgegevens dat vooral de Verzetsheldenbuurt en de 
Beatrixstraat tijdens de pilot last hadden van sluipverkeer. Meer zelfs dan op 
marktdagen. Knelpunten waarvoor wij oplossingen hadden voorgesteld die 
goed op marktdagen te testen zijn. Ook andere meetresultaten waren 
volgens verwachtingen en staven de bevindingen en conclusies die we op 1 
november 2021 in onze evaluatie hadden gedaan. De gemeente bevestigd 
dat de duur van de pilot kort was. Toch zegt een kleine 10 % van de centrum-
bezoekers, dat ze tijdens de pilot vaker in het centrum komen, er langer 
blijven en prettiger op een terras zitten. Dat is een mooi enquêteresultaat.

Wel vinden we het vreemd, dat de gemeente opvallend veel waarde hecht 
aan de resultaten van de enquête, terwijl de gemeente zélf de enquête niet 
representatief noemt. Dus de conclusie dat ‘de meeste bewoners’ negatief 
staan tegenover de pilot kan niet getrokken worden. Kortom, we zijn 
verheugd over resultaten, maar schreven al kritisch over de uitvoering van 
de pilot in onze eigen evaluatie en hebben nu in een notitie aan de 
gemeente ook veel opmerkingen over de gemeentelijke evaluatie. Als 
toekomstbeeld zien we de knip in de Dorpsstraat met de samenhangende 
maatregelen het liefst al in deze zomer gerealiseerd. Laten we niet wachten 
om het veiliger te maken op de overweg en veiliger en aangenamer in de 
dorpskern. Daarmee is het dan natuurlijk niet klaar. We streven naar een 
dorp waar je heerlijk kunt wonen en leven in een aangenaam centrum en 
autoluwe woonbuurten. Hoe dan ook, Castricum verdient een autovrij 
winkelcentrum in het dorpshart!

Werkgroep ‘Leefbare Mobiliteit Castricum’

Pilot Dorpsstraat Autoluw biedt kansen!

In de tweede week van januari is er weer contact geweest met Woonzorg 
Nederland en bewoners van de seniorenwoningen Santmark. Nadat woon-
zorg en projectontwikkelaar na augustus vorig jaar hun toenmalige plannen 
hebben herzien voor verduurzaming en/of nieuwbouw (37 seniorenwo-
ningen), kwamen zij nu met de nieuwe plannen. Het betreft de plek waar nu 
de originele authentieke senioren woningen staan (uitzicht Tromplaan), die 
eventueel plaats zouden moeten maken voor een hoogbouw van drie woon-
lagen, met aan beide zijden woningen en een gang ertussen. Hierdoor blijft 
een klein stukje tuin en wat bomen gespaard. Maar voor hoe lang? Aange-
zien bij woningen ook parkeerruimte gerealiseerd moet worden, is dit met 
deze nieuwe plannen niet toereikend. Men vreest dat misschien successieve-
lijk toch het gras met boom en bank zullen gaan plaatsmaken voor parkeren. 
Weg gezamenlijke tuin en grasveldje! Tevens is de drukte voor de toegang 
naar de woningen, ‘s morgens en ‘s middags van verzorging plus af- en 
aanvoer van goederen door grote vrachtwagens naar de keuken, een peni-
bele situatie. Men kan elkaar niet passeren. Aangezien het smalle weggetje 
(Brakersweg kant) te smal is en aan beide kanten auto’s geparkeerd staan. 
Misschien is het  raadzaam als Woonzorg Nederland naar meer mogelijk-
heden in Castricum kijkt. Bijvoorbeeld het Kooiplein of in Bakkum een stukje 
Zanderij. Of hoek Bakkummerstraat/Vinkenbaan. Het voorbeeld van de 
hoogbouw dat Woonzorg liet zien, (al gerealiseerd in Monnickendam) valt 
nogal uit de toon wat de huidige bouwstijl Santmark betreft. En doordat er 
nu twee hoogtes tegenover elkaar staan, komt het zonlicht zowel voor als 
achter ook niet helemaal tot zijn recht. Hooguit heeft men een paar uur 
zonlicht vanuit het zuiden nog nét tussen de woonblokken door. Nee, de 
bewoners zijn er nog niet gerust op. De bewoners Tromplaan zijn ook 
gehoord. Al deze onzekere factoren en het toch inkrimpen van de broodno-
dige rustieke woonomgeving, komt  de senior niet ten goede.

M. v/d Hoe�, Castricum

Hoogbouw Santmark?
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Door Aart Tóth

Daarbij is het ook nog eens gezellig 
winkelen bij Twice en kan iedereen 
na alle COVID-beperkingen eindelijk 
weer gewoon in de rekken snu�elen. 
Tijdens dat snu�elen ook nog een 
kopje ko�e van ‘Kaan Ko�e’ uit Tuit-
jenhorn en je bent verkocht. Die 
ko�e is trouwens ook bij Twice 
verkrijgbaar voor de eigen espresso-
machine thuis, eventueel aangevuld 
met een lekkernij van ‘De Brownie-
Hemel’, hemels lekker!
Genoeg over de uitzonderlijke 

koopjes en winterkleding, want de 
nieuwe Travel voorjaarscollectie is 
ook te bewonderen en natuurlijk te 
passen. Heerlijke felle kleuren en 
prettig geprijsd. Je kunt er niet 
omheen, het voorjaar komt eraan! 
Kom je er zelf niet uit qua maatge-
ving en/of keuze, Wendy helpt je een 
eind op weg, maar besluiten doe je 
zelf zonder dwang. Alvast even 
kijken? Dat kan via www.twice-
clothes.nl. Bellen is ook mogelijk 
(0251 654221) of gewoon even 
gezellig langskomen aan de Toren-
straat 36. Tot gauw!

Twice ligt op koers: hele winkel 
mag leeg, gigantische kortingen
Castricum - Voor we aan het voorjaar beginnen eerst nog even je slag 
slaan wat betreft winterkleding tegen gigantische kortingen van wel 
50% bij Twice womens wear aan de Torenstraat 36. Buiten het dragen in 
een echte winter is het ook aan te bevelen in de overgangstijd van winter 
naar lente. Wacht niet te lang, want met die aantrekkelijke prijzen vliegt 
het de winkel uit.

Travelcollectie klaar voor voorjaar en zomer tegen prettige prijzen. Foto: Aart Tóth

Door Hans Boot

Mede namens het Ministerie van 
IKW bevestigt ProRail nog eens in 
haar brief van 20 januari aan het 
college en de raad dat een oplos-
sing van de situatie op de Beverwij-
kerstraatweg een randvoorwaarde 
is voor het invoeren van de hoogfre-
quente dienstregeling op het traject 
Alkmaar-Amsterdam van het 
Programma Hoogfrequent Spoor-
vervoer (PHS). Daaraan wordt 
toegevoegd dat de situatie op de 
overweg in ieder geval niet mag 
verslechteren en dat er al tientallen 
jaren zonder resultaat op een oplos-
sing wordt gestudeerd en over 
wordt gepraat.

De Nederlandse spoorwegbe-
heerder verwijst in de brief naar de 
uitkomsten van de pilot, die in het 
najaar van 2021 heeft plaatsge-
vonden, en een duidelijke afname 
van het autoverkeer van de 
overweg Beverwijkerstraatweg rich-
ting Dorpsstraat laat zien. Ook is 
men verheugd te constateren dat 
de veiligheid van de overweg 
duidelijk verbetert door het 

aanbrengen van een knip in de 
Dorpsstraat. Op grond van deze 
visie wordt gevraagd de mogelijk-
heid van een vorm van een auto-
luwe (omgeving van de) Dorpsstraat 
open te houden en als raad geen 
besluiten te nemen die deze oplos-
sing doorkruizen.

Tot slot dringt ProRail erop aan dat 
dat er zo snel mogelijk wordt 
gestart met een gezamenlijke 
studie naar de varianten, waarvoor 
de gemeenteraad een aanzet heeft 
gegeven en waarover de gemeente 
Castricum, de stadsregio Alkmaar, 
de provincie Noord-Holland, ProRail 
en het Ministerie van I&W al langere 
tijd in gesprek zijn. 

Raadslid Gerard Brinkman (Groen-
Links), die tevens lijsttrekker is voor 
de komende gemeenteraadsverkie-
zingen, reageerde enthousiast op 
de brief van ProRail: ,,Een van de 
speerpunten van mijn partij houdt 
in dat we de doorstroming op 
bedoelde overgang willen bevor-
deren door het autoluw maken van 
de Dorpstraat. De visie van ProRail 
sluit daar dus prima op aan.”

Castricum - Op de raadsinformatieavond van 27 januari wordt het 
conceptrapport over de pilot ‘Dorpsstraat autoluw’ gepresenteerd. 
ProRail, een van de partijen die nauw betrokken is bij het verbeteren van 
de veiligheid op en rond de Beverwijkerstraatweg, heeft daarop een 
voorschot genomen door het college en de gemeenteraad schriftelijk te 
adviseren.

ProRail voorstander van 
autoluwe Dorpsstraat

Door Erika Dekker-de Groot

De tassen, met daarin de verzegelde 
puzzel, een heerlijke cake, informatie 
en waardebonnen van lokale onder-
nemers, konden op vrijdag 21 en 
zaterdag 22 januari worden afge-
haald bij de winkel. Om 20.00 uur 
klonk het startsein voor de tweede 
editie. De duizend stukjes tellende 
puzzel was dit jaar ‘Jumbo gaat 
winkelen’ van Jan van Haasteren. ,,We 
hebben bewust gekozen voor een in 
onze ogen wat makkelijkere puzzel’’, 

zegt Rob hierover. ,,Vorig jaar duurde 
het namelijk drie uur en vier 
minuten, voordat de eerste puzzel 
klaar was en de laatste appjes 
kwamen rond 04.00 uur in de nacht 
binnen.’’

Dit jaar heeft de puzzelchallenge 
blijkbaar echte professionals aange-
trokken. Het team van Denise Groot 
wist de puzzel al in 57 minuten te 
voltooien. Kirsten Oud deed dat met 
haar team in 1 uur en vijf minuten en 
Michelle Meijer met haar team in 1 

uur en 28 minuten. ,,Een enorm 
knappe prestatie” zegt Rob. ,,De 
eerste tien teams waren klaar rond 
22.00 uur. Om 01.30 uur hebben we 
de Zoomsessie gestopt. Ongeveer 75 
teams hebben de puzzel dezelfde 
avond af gekregen. De meeste 
daarvan waren voor 00.00 uur klaar.”

Er waren ook diverse personen die 
alleen meededen, ook een hele pres-
tatie. In totaal waren er ruim driehon-
derd mensen aan het puzzelen. Veel 
mensen maakten er een avondje ‘uit’ 
van met een borreltje en een lekker 
hapje. Rob besluit: ,,Er lijkt inmiddels 
een traditie te zijn geboren. Het 
derde weekend van januari is 
voortaan puzzelchallenge weekend 
Akersloot.’’

Akersloot - Zaterdag 22 januari was de tweede, door Novy - Toys2Play 
Velzeboer georganiseerde, online puzzelchallenge. Organisator Rob 
Dekker: ,,Het was weer een gezellige boel, een hoop bekende, maar ook 
veel nieuwe gezichten. Er zijn 93 puzzels verkocht, maar onder andere 
door corona waren er 88 teams in de Zoomsessie aanwezig.”

Nieuwe traditie lijkt te zijn 
geboren: tweede puzzelchallenge

De puzzel van Jan van Haasteren vormde een behoorlijke uitdaging voor de deelnemers. Foto: Erika Dekker-de Groot

Corona heeft duidelijk gemaakt dat het 
lichamelijk welzijn van de bevolking 
van grote invloed is op de geestelijke 
gezondheid en van belang is in de 
strijd tegen allerlei ziekten en kwalen. 
Reden voor Platform Sport om een 

debatavond te organiseren over de 
sportbeleving in Castricum en hoe te 
komen tot een meer vitalere samenle-
ving. Hoe gaat de politiek de bevolking 
bijvoorbeeld ondersteunen bij het 
verkrijgen van een gezondere leefstijl? 

Dat laat Platform Sport zien aan de 
hand van een aantal stellingen, waarop 
partijen en publiek kunnen reageren.

De avond zal bestaan uit een 
openingswoord van Peter van 
Splunter, voorzitter van het platform. 
Deze geeft het stokje door aan de 
debatleider Marijn de Vries, oud wiel-
renster en TV-presentatrice. Zij zal het 
woord geven aan de huidige 
wethouder Sport alvorens elke partij 
een pitch van twee minuten mag 
houden over haar partijprogramma in 
relatie tot Sport & Vitaliteit. Daarna 
komt er een aantal stellingen aan bod 
die betrekking hebben op onze 
gemeente en waar de partijen hun 
mening over gaan geven. Natuurlijk 
wordt ook het publiek hierbij 
betrokken en daar waar mogelijk 
kunnen zij vragen over de stelling aan 
de panelleden voorleggen.

De debatavond zal worden gehouden 
op woensdag 9 februari in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 
en inloop 19.15 uur. Aanmelding 
vooraf via fam.castricum@ziggo.nl is 
noodzakelijk.

Sport- en vitaliteitsdebat door 
Platform Sport op 9 februari
Castricum - In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvóór gaan 
de lokale politieke partijen regelmatig met elkaar in debat over de 
verschillende onderwerpen die van belang zijn in onze samenleving. Op 
9 februari organiseert Platform Sport Castricum een debatavond over de 
sportbeleving in onze gemeente.

Debatleider Marijn de Vries. Foto: Pro Shots
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Door Hans Boot

De voorbereiding van de bouw van het 
IKC-Oost, dat een gezamenlijk 
onderdak moet bieden aan basisschool 
De Kustlijn en Kindcentrum Visser ’t 
Hooft, gaat veel minder snel dan velen 
hadden gehoopt. In de eerste plaats 
komt dit doordat er nog geen locatie is 
vastgesteld. Aanvankelijk was het de 
bedoeling om het nieuwe schoolge-
bouw op de plek van de voormalige 
Montessorischool aan de Koekoeks-
bloem te realiseren, maar die optie viel 
af nadat de raad besloot om deze 
locatie te bestemmen voor woning-
bouw. Dat bleek echter tegen het zere 
been van de VrijeLijst, die voor de 
commissie van afgelopen donderdag 
via een amendement voorstelde om 
deze locatie te betrekken bij een quick 
scan, zoals deze voor de huidige 
terreinen van De Kustlijn en Visser ’t 
Hooft zal worden uitgevoerd. Indiener 
Bärbel Böhling hield nog wel, mede 
gelet op de gevolgen van corona, een 
warm pleidooi voor het voorstel, maar 
kreeg daarvoor lang niet alle handen 
op elkaar.
Met name Andries de Rooij (VVD) 
reageerde heel resoluut: ,,Het terug-
draaien van een democratisch besluit 
over woningbouw getuigt niet van 
behoorlijk bestuur. Bovendien is 
aangetoond dat de Koekoeksbloem 

om praktische redenen minder 
geschikt is voor een IKC en daarnaast 
kunnen er snel woningen worden 
gebouwd.” Een voorlopige telling wees 
uit dat elf stemmen tegen het amende-
ment waren en acht voor. Omdat de 
commissie niet compleet was en 
GroenLinks zich nog afzijdig hield, is 
het dus nog maar de vraag of dit 
amendement het gaat halen. Overi-
gens wilde Mariska Tauber (CKenG) 
nog wel van de portefeuillehouder 
weten waarom het punt ‘Voorberei-
dingskrediet voor het IKC-Oost’ van de 
agenda van 3 februari was gehaald. Het 
antwoord van De Haan luidde: ,,Het 
plan is nog niet concreet genoeg voor 
een voorbereidingskrediet. Als u 
besluit tot een quick scan ligt de 
uitkomst er pas voor de zomer.”

Verdagen
Het tweede amendement van Groen-
Links, de VVD, D66, Lid Kooter, CDA, 
PvdA, CKenG en GDB was van een 
geheel andere orde. Hierin wordt 
onder andere voorgesteld aan het 
raadsbesluit toe te voegen dat er een 
risicoanalyse wordt gemaakt van de 
samenwerking tussen de beide scholen 
en daarover afspraken vast te leggen. 
Net als in de vorige commissievergade-
ring waarschuwde Valentijn Brouwer 
(GroenLinks) weer voor de mogelijk-
heid dat het minder goed gaat met de 

samenwerking en dan de vraag rijst 
wat er moet gebeuren met twee halve 
gebouwen. Ook dit keer ondervond hij 
veel bijval van de andere fracties om 
de toekomst van het IKC veilig te 
stellen.
Uit het preadvies, dat het college had 
opgesteld voor dit onderwerp, zou 
echter blijken dat er voldoende is afge-
dekt op grond van artikel 92 van de 
Wet op het primair onderwijs en dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor de 
nieuwbouw van schoolgebouwen. De 
Haan was daarom heel stellig over dit 
amendement: ,,Wat moet er in zo’n risi-
coanalyse staan? Deze past niet in de 
route van de schoolbesturen. Er gaat 
een bestuurlijke overeenkomst komen 
en dat is de waarborg voor een goede 
samenwerking. Dus alsjeblieft, stem in 
met het voorbereidingskrediet zonder 
eerst een risicoanalyse vast te stellen!”
Daarop ontstond de nodige verwar-
ring. De Haan was van mening dat het 
college het voorstel kon terugnemen 
om dit te laten toetsen. Maar Herman 
Sterken (GDB) betwistte dat: ,,Het 
college kan wel reageren op het amen-
dement, maar het voorstel niet 
intrekken.” Vervolgens stelde voorzitter 
Gerard Brinkman (GroenLinks) voor te 
wachten op een ordevoorstel in de 
raadsvergadering van dezelfde avond. 
Ook werd de gri�er nog even geraad-
pleegd en was de conclusie dat het 
verstandig was om de zaken nog eens 
goed uit te zoeken en de besluitvor-
ming te verdagen naar 3 februari. Met 
uitzondering van Fer Wilms (CDA) ging 
de raad daar later op de avond 
unaniem mee akkoord.

Castricum - Na de laatste behandeling in de commissievergadering van 
23 december was er opnieuw aanleiding om het Integraal Kindcentrum 
voor de oostzijde van Castricum op de agenda te zetten. Hiervoor waren 
twee amendementen ingediend, die overigens niets met elkaar te maken 
hadden. Beiden bleken nog niet rijp voor besluitvorming.

Amendementen IKC-Oost aangehouden

Door Henk de Reus

De vogeltelling gebeurt in het kader 
van de Euro Birdwatch van BirdLife 
International, de organisatie die 
wereldwijd actief is voor de bescher-
ming van vogels en hun leefge-
bieden. Noteer alle waarnemingen 
van een soort in uw tuin of op uw 
balkon, maar tel deze waarnemingen 
niet bij elkaar op want anders bestaat 
het risico dat deze dubbel geteld 
wordt. Geef alleen het hoogste 
aantal door van een soort die u tege-

lijk hebt gezien. Dus: ziet u in het 
halfuur dat u observeert drie kool-
mezen en even later vijf, dan geeft u 
door ‘vijf koolmezen’. Uw telling kunt 
u op één van de drie eerder 
genoemde dagen via mijnvogeltel-
ling.nl doorgeven. Het telformulier 
vindt u op deze site. Geef de resul-
taten uiterlijk maandagochtend 31 
januari vóór twaalf uur door. 
Een overzicht van de 25 meest voor-
komende tuinvogels is op de website 
www.vogelbescherming.nl/tuinvo-
geltelling/tuinvogels te vinden.

Castricum - Komend weekend vindt de Nationale Tuinvogeltelling plaats. 
Wilt u meedoen? Tel dan op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 januari 
één keer een half uur de vogels in uw tuin, of op uw balkon. Overvlie-
gende vogels tellen niet mee.

Tel dit weekend vogels in je tuin

U kunt roodborsten in de winter helpen met gedroogde meelwormen, ongekookte 
havermout of een zadenmix. Foto: Henk de Reus

F I E T S E N D D E L E N T E I N !
Wij hebben diverse e-bikes op voorraad

Als officieel dealer van A-merken als Kalkhoff,
Pegasus, Giant, QWIC 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.



Lekker shoppen voor weinig geld 
bij Label White
Castricum -  De winnaar van onze puzzel krijgt dit keer 
de touwtjes helemaal zelf in handen, want onder de 
inzenders van de juiste oplossing verloten we een 
cadeaubon ter waarde van twintig euro, te besteden bij 
Label White aan het Bakkerspleintje 78 (naast Aldi). Een 
veelzijdige winkel, waar je niet alleen terecht kunt voor 
de nieuwste dameskleding in diverse stijlen, maar waar 

je ook mooie tassen en leuke accessoires kunt scoren. 
Alles is zeer betaalbaar en de collectie wordt regelmatig 
aangevuld met nieuwe items, zodat elk bezoek aan de 
winkel weer opnieuw een ontdekkingstocht is. De winkel 
is sinds vorige week voor het eerst sinds lange tijd weer 
geopend, dus kom snel eens langs om de nieuwste 
collectie te bekijken!

Mail de oplossing voor maandag 31 januari naar: puzzel@castricummer.nl 
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

Label White aan het Bakkerspleintje 78. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. werkplaats van een kunstenaar; 7. officiers-
rang; 12. sterk ijzerhoudende grondsoort; 13. gevechts-
plaats; 14. Europeaan; 15. erbium (scheik. afk.); 17. gereed-
schap; 19. vrouwtjeshond; 21. lidwoord; 22. tennisterm; 24.
extra openingstijd; 27. kerk in Utrecht; 28. bushokje; 30.
afkerig van werk; 31. gymnastiektoestel; 32. snaarinstru-
ment; 33. ratelpopulier; 35. sein; 37. afgericht; 38. bedaard
(stil); 41. kledingstuk; 42. fototoestel; 44. karakter; 46. belas-
ting; 47. door koorts verward spreken; 48. Europees land;
49. militair voertuig; 50. leesmateriaal; 52. ver (in samenst.);
54. voetbalterm; 56. koninklijke militaire school (afk.); 58.
bekende junglefiguur; 61. klein hertje; 62. metaalsoort; 64.
sprookjesfiguur; 65. dierenverblijf; 67. voertuig; 68. dun en
mager; 70. vogelverblijf; 72. lang stuk hout; 73. dierentoilet;
76. duw of zet; 77. verbrandingsrest; 78. gebarenspel; 79.
eikenhout van schors ontdoen; 81. familielid; 82. deel van
gelaat; 83. afwateringsbuis; 84. rivier in Utrecht; 86. plaats in
Noord-Holland; 87. militair van de laagste rang.

Verticaal 1. roofvogel; 2. evangelische omroep (afk.); 3.
Europeaan; 4. land in Azië’; 5. stukjes vlees met saus; 6.
rivier in Rusland; 7. textielstof; 8. chanson; 9. uitroep van
opluchting; 10. nummer (afk.); 11. oosterse snack; 16. zee-
hond; 18. duinvallei; 20. bouwland; 21. droog en kaal; 23. gat
in een vestingmuur; 25. regenworm; 26. gierigaard; 27.
gemanierde vrouw; 29. plaats in Turkije; 32. voorraden aan-
leggen; 34. meisjesnaam; 36. deel van en fiets; 37. deel van
een boom; 39. nachtroofvogels; 40. influenza; 42. militair in
opleiding; 43. limonadesiroop; 45. scheepsvloer; 46. explo-
sieve stof (afk.); 51. Scandinavische munt; 53. zonder moed;
54. een zijweg nemen; 55. uitwas op de huid; 56. beknopt;
57. teken; 59. waspoeder; 60. salpeterzuur (zout); 62. deel
van een krant; 63. opstandig (dwars); 66. handbagage; 67.
toiletartikel; 69. glansverf; 71. zeepwater; 73. jong mens; 74.
heldendicht; 75. deel van de hals; 78. Russisch ruimtesta-
tion; 80. Nederland (afk.); 82. vogel; 85. familielid.
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Elke week wordt een gratis sportles 
gezonde leefstijl aangeboden. 
Kinderen met overgewicht leren 
hier spelenderwijs meer over 
voldoende bewegen, gezond eten, 
slaap en ontspanning. Daarnaast 
worden wekelijkse lessen aange-
boden gericht op het verbeteren 
van de motorische vaardigheden. 
Kinderen die moeite ervaren bij 

bewegen, spelen en sporten 
krijgen tijdens dit gratis lesuur 
extra begeleiding. Scholen worden 
ook ondersteund bij het stimuleren 
van een gezonde leefstijl bij hun 
leerlingen. Hierbij wordt per school 
aangesloten op de behoefte van de 
leerkrachten en de leerlingen.

Ook volwassenen worden onder-

steund bij het verbeteren van hun 
leefstijl. Tijdens een programma 
van tien weken maken zij kennis 
met verschillende vormen van 
sport en bewegen én met het laag-
drempelige aanbod van lokale 
aanbieders. Dit programma richt 
zich vooral op deelnemers aan 
trajecten gericht op het bevor-
deren van een gezonde leefstijl. De 
verenigingsadviseurs hebben 
binnensportverenigingen en 
commerciële binnensportaanbie-
ders uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Tijdens deze 
gesprekken worden knelpunten en 
ambities in kaart gebracht. Vervol-

gens worden ondersteuningsmo-
gelijkheden, subsidies en overige 
kansen besproken die hierbij 
aansluiten.

Een boost voor de sport
Sportwethouder Ron de Haan is 
zeer enthousiast over het feit dat 
de gemeente extra stimulering kan 
geven op het vlak van sport, 
bewegen en een gezonde leefstijl. 
Het programma is opgezet in 
overleg met het platform sport en 
het sociale team van Castricum. 
Graag zet de gemeente in op de 
positieve koers om het sporten en 
bewegen weer volledig op te 

pakken. De vakleerkrachten, buurt-
sportcoaches en verenigingsadvi-
seurs van Team Sportservice 
Kennemerland tre�en op dit 
moment voorbereidingen voor 
deze projecten. Er wordt zo 
spoedig mogelijk gestart, wanneer 
de coronamaatregelen dit toelaten. 
De start van elk project zal bekend 
worden gemaakt via persberichten, 
sociale media en partners zoals 
scholen. Wil je nu alvast aangeven 
dat je interesse hebt? Stuur dan 
een e-mail naar buurtsportcoach 
Winnie via wassendelft@team-
sportservice.nl om op de hoogte te 
blijven.

Extra inzet op gezonde leefstijl en 
ondersteuning binnensportaanbieders
Castricum - De gemeente heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan 
Team Sportservice Kennemerland om bewegen en een gezonde leefstijl 
te stimuleren. Hierbij besteedt men speci�ek aandacht aan groepen die 
extra geraakt worden door corona en de daaraan verbonden maatre-
gelen. Ook binnensportaanbieders ontvangen extra begeleiding zodat 
zij weer vitaal worden en blijven.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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

Bezoek onze website:
WWW.PLUSWIJZER.NL

PUZZEL
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Een positieve uitzondering was op de 
eerste speelavond van dit jaar te 
noteren voor Joop van de Wijst in zijn 
libre-partij tegen Ferry van Gennip. 
Beide spelers gingen prima van start 
en hielden elkaar tot aan de tiende 
beurt aardig in evenwicht, maar 
terwijl Joop doorging met het maken 
van mooie series (onder meer een 
serie van 10, vier series van 6 en drie 
series van 5 caramboles) kon Ferry 
dit tempo niet volgen. Toen de kruit-
dampen waren opgestegen kon Joop 
tevreden terugkijken op een uitzon-
derlijke prestatie, want de partij 
eindigde voor hem met een winst-
percentage van 96% en de daarbij 
behorende 20 wedstrijdpunten. Voor 
Ferry werd de nederlaag wat zoeter, 
want hij had zijn benodigde 
aantallen caramboles gehaald en was 
content met de 10 winstpunten.

Voor Ruud Schoenmaker en Hans 
Kooiman is de avond ook positief 
verlopen, want beiden speelden een 
spannende partij tegen elkaar, 
waarin Hans als overwinnaar uit de 
bus kwam en de partij afsloot met 
een winstpercentage van 22% en de 
12 wedstrijdpunten. Voor Ruud 
konden 10 wedstrijdpunten worden 
bijgeschreven. De spelers in de spel-
soort driebanden konden deze 
avond geen potten breken, waardoor 
de resultaten onder het normale 
niveau bleven.

Stand Libre: 1. Jan Tunteler met 116 
punten, 2. Joop van de Wijst met 103 
punten en 3. Jaap de Boer met 101 
punten. Stand 3 Banden: 1. Gert Lute 
met 107 punten, 2. Cees Burgmeijer 
met 106 punten en 3. Jörgen Bolten 
met 80 punten.

Joop van de Wijst overtreft 
zichzelf bij BVC/WIK
Castricum - Na wekenlang afwezigheid konden de leden van Biljartver-
eniging Castricum eindelijk weer eens hun keu ter hand nemen om de 
degens te kruisen in de spelsoorten libre en driebanden. Voor de meeste 
leden was het toch weer even wennen, met als gevolg dat er geen grote 
prestaties op het groene laken behaald werden.

De titel van het programma luidt: 
‘Menselijk, Eerlijk, Duurzaam.’ Aan de 
hand van zes thema’s beschrijft het 
de visie van GroenLinks. Ook staat er 
in waar GroenLinks Castricum de 
komende vier jaar werk van wil 
maken in de raad. Het doel: een 
eerlijke, groene en zorgzame 
gemeente voor alle inwoners van 
Akersloot, Bakkum, Castricum, De 
Woude en Limmen. Lijsttrekker 
Gerard Brinkman: ,,Ik weet dat heel 
veel inwoners van Castricum zich 
zorgen maken over het klimaat en 
over hoe de overheid met haar 

burgers omgaat. In GroenLinks 
Castricum vinden zij een partij die 
zich met hart en ziel inzet voor een 
gemeente waarin we solidair zijn met 
elkaar en de volgende generaties. 
Met onze groene en linkse oplos-
singen maken wij verschil in 
Castricum. Met meer zetels kunnen 
wij nog meer verschil maken, en dat 
is in deze tijd hard nodig.’’

GroenLinks wil zich in de komende 
jaren inzetten voor een eerlijke 
aanpak van de klimaatcrisis, een 
betaalbare woning voor iedereen en 

een �jne en groene leefomgeving. 
Verder wil de partij investeren in 
scholen, cultuur, welzijn en sportver-
enigingen. Ook het verminderen van 
de administratieve last voor zorgaan-
bieders en zorgafnemers krijgt 
aandacht. ,,Ik ben heel blij met dit 
verkiezingsprogramma: het is even 
groen als dat het links is, en het is 
helder, inhoudelijk en concreet’’, zegt 
Brinkman.
,,Dit programma verdwijnt na de 
verkiezingen niet in een lade, zoals 
bij zoveel partijen, maar is een 
leidraad voor ons werk in de raad in 
de komende vier jaar.’’ Het volledige 
verkiezingsprogramma is op https://
castricum.groenlinks.nl te vinden. De 
huidige fractie van GroenLinks in de 
gemeente Castricum telt drie raads-
leden en een commissielid.

Castricum - Alle nieuwbouwprojecten moeten voor veertig procent 
bestaan uit sociale huurwoningen, er moet ruimte komen voor tweedui-
zend extra bomen in de gemeente en voor iedereen moet er passende 
zorg zijn zonder wachtlijsten. Dat zijn de speerpunten in het verkiezings-
programma van GroenLinks Castricum.

GroenLinks verkiezingsprogramma: 
,,Menselijk, eerlijk en duurzaam’’

De bovenste zes kandidaten op de kieslijst voor GroenLinks. Foto: H. Hommes

Mieke helpt je om je huisdier op het witte doek te vereeuwigen. Foto: aangeleverd

Castricum - Wil jij leren hoe je een 
dier schildert? Doe dan nu mee met 
deze workshop. In twee dagdelen 
leert Mieke Rozing je hoe je met olie-
verf een portret van jouw dier 
opbouwt. Jij levert de foto van jouw 
dier aan en Mieke zorgt ervoor dat de 
schets alvast op het doek staat. Deze 
workshop is op zondagochtend 6 en 
13 februari. Je werkt op een doek van 
60x60 centimeter en ervaring is niet 
nodig. Op zondag 6 maart geeft gast-
docente/keramiste Monique Mulder 
een workshop keramiek. Zij leert je 

graag nieuwe technieken met veel 
ruimte voor jouw fantasie. Je maakt 
een prachtige schaal (doorsnee 30 
centimeter) die je afwerkt met een 
glazuur. Na het afbakken kan er nog 
een gouden touch overheen. Kijk op 
www.miekerozing.nl voor meer work-
shops. Mieke werkt in het buurt- en 
biljartcentrum aan de Van Speykkade 
61. Dit pand is uitgerust met een zeer 
goed ventilatiesysteem. Mail (info@
miekerozing.nl) of bel (06 10566887) 
voor meer informatie en om in te 
schrijven.

In de WorkshopFabriek: 
schilderen en keramiek

Akersloot - Ook vorige week voerde 
de politie weer snelheidscontroles uit 
op de Geesterweg. Dinsdag 
passeerden tussen 12.45 en 14.35 uur 
491 voertuigen de controlepost. 
Daarvan reden er 91 sneller dan is 
toegestaan. De hoogst gemeten 
snelheid was 92 km/u waar maximaal 

50 km/u is toegestaan. Donderdag 
tussen 11.30 en 13.00 uur vond 
opnieuw een controle plaats. In dat 
tijdvak werden 342 passanten gere-
gistreerd, waarvan 43 te snel reden. 
Toen bedroeg de hoogst gemeten 
snelheid 74 km/u. Alle overtreders 
krijgen een bekeuring toegestuurd.

Weer 134 bekeuringen bij 
snelheidscontroles op Geesterweg

Castricum - Lucas Kloprogge heeft 
zijn contract bij FC Castricum 
verlengd. Kloprogge, hoofd jeugd-
opleiding, is zeer te spreken over 
het klimaat bij de derdeklasser 
waarin prestatie en plezier het 
fundament vormen. ,,Het is mijn 
doel om met de meeste lichtingen 
in de hoofdklasse te spelen. En het 
is mijn droom om binnen een paar 
jaar regionaal te voetballen. 
Daarom heb ik mijn contract met 
anderhalf jaar verlengd.’’

Binnen zijn trainersstaf trof 
Kloprogge dezelfde passie aan die 
hem markeert. ,,We zitten op 
dezelfde gol�engte en dat werkt 
soepel. Daarom is het zo goed als 
zeker dat mijn trainers ook door-
gaan. De eerste gesprekken zijn veel-
belovend. Binnenkort komen wij 
daarmee naar buiten.’’ Om de kwali-

teit van de jeugdopleiding te 
verhogen, is het jeugdbeleid op een 
aantal punten gewijzigd. Met als 
resultaat een scherpe selectie waarin 
iedereen zich thuis voelt. Kloprogge: 
,,Door scherp te selecteren, speelt 
iedereen op het juiste niveau. Dat 
werkt uitdagend en succesvol en 
daar wil ik zelf graag aan 
meewerken.’’

Waarom werd hij destijds hoofd-
trainer bij FC Castricum? ,,Als trainer 
ben ik hier zo’n 25 jaar geleden 
binnengekomen als jonge jonge met 
voorliefde voor voetbal. Dit heb ik 
vervolgens 16 jaar geleden omgezet 
naar training geven aan de aller-
kleinste jeugd. Als hoofdjeugdoplei-
ding wil ik alle spelers binnen onze 
opleiding dezelfde uitdaging en 
plezier laten ervaren die ik zelf ook 
altijd heb gehad.’’

Lucas Kloprogge verlengt
zijn contract bij FC Castricum

Lucas Kloprogge verlengt zijn contract 
met anderhalf jaar. Foto: aangeleverd
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Castricum - Met de versoepelingen 
van de coronamaatregelen kunnen 
de energiecoaches van CALorie weer 
afspraken maken met bewoners over 
het uitvoeren van een aangevraagde 
dienst. De coaches zullen op basis 
van een individuele afweging 
contact leggen. Uiteraard met inacht-
neming van de geldende basismaat-
regelen en alleen als er geen gezond-
heidsklachten zijn.

Gratis warmtescan
Net als vorig seizoen biedt CALorie 
onder meer honderd gratis warmte-
scans aan, nu in het kader van de 
RREW (Regeling Reductie Energiege-
bruik Woningen). Over het hoe en 
wat en voor het aanvragen van de 
dienst leest u meer op de website 
van CALorie (www.calorieenergie.nl/
rrew-2021-2022/). Bij een warmte-
scan worden er warmtefoto’s van uw 
huis gemaakt met behulp van een 
infraroodcamera om warmtelekken 
in kaart te brengen. Waar lekt warmte 
uit de slecht geïsoleerde gevel? Waar 
komt kou de woning binnen via 

kieren? Op basis van bevindingen 
bespreekt de energiecoach met de 
bewoner de te ondernemen acties 
en het aanpakken van de geconsta-
teerde warmtelekken. U krijgt alle 
warmtebeelden en feiten over 
besparen, verwarmen en opwekken. 
Voor het maken van een warmtescan 
zijn koude nachten nodig, zodat er 
een voldoende groot temperatuur-
verschil is tussen binnen en buiten.

Energiecoaches van CALorie 
komen weer bij u thuis langs

Een warmtescan brengt aan het licht 
waar de warmte weglekt door 
onvoldoende isolatie.
Foto: aangeleverd

Vanochtend was de feestelijke 
opening van de Nationale Voorlees-
dagen in de Nollenzaal van cultu-
reel centrum Geesterhage. Tot en 
met 5 februari kunnen kinderen in 
alle vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard deelnemen aan 
een speurtocht. Het is de bedoeling 
dat ze kleine, vrolijke monsters 
gaan vangen. Ze hangen onder 
meer aan kasten, ramen en compu-
ters, maar ze zitten zelfs tussen de 
boeken. Meedoen is gratis. Vanaf dit 
jaar kunnen alle kinderen gratis lid 
worden van de bibliotheek, zonder 
dat er inschrijfkosten van toepas-
sing zijn. Kinderen die tijdens de 
Nationale Voorleesdagen lid 
worden, krijgen bovendien een 
monsterknu�eltje cadeau. Zolang 
de voorraad strekt geldt dit overi-
gens ook voor de kinderen die de 
activiteiten in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen bezoeken. 
Vanwege de geldende coronamaat-
regelen is het noodzakelijk om van 
tevoren via www.bknw.nl/agenda 
te reserveren. Reserveer je bij de 

klantenservice in de bibliotheek, 
dan is betaling alleen mogelijk per 
pin. 

In alle vestigingen van Bibliotheek 
Kennemerwaard ligt een �yer met 
het complete activiteitenoverzicht. 
Dit is ook op www.bknw.nl te 
vinden.

Nationale Voorleesdagen in 
Bibliotheek Kennemerwaard
Castricum - Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat bij Bibliotheek 
Kennemerwaard alles in het teken van voorlezen en prentenboeken voor 
peuters en kleuters. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de 
fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Tijdens 
de Nationale Voorleesdagen promoot men het voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen. Zo worden kleintjes grote lezers.

De Nationale Voorleesdagen staan dit 
jaar in het teken van monsters. 
Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Atleet Owen Westerhout 
verscheen zaterdag voor het eerst 
sinds lange tijd weer aan de start van 
een o�ciële wedstrijd. In de Servi-
sche plaats Novi Sad, waar de Castri-
cummer sinds een half jaar woont, 
liep hij de 60 meter sprint tijdens het 
kampioenschap van de regio Vojvo-

dina. Hij slaagde erin zijn persoon-
lijke record uit 2018 met een 
honderdste seconde te verbeteren.
Vorig jaar was er sprake van dat 
Owen de overstap zou maken van 
atletiekvereniging Trias in Heiloo 
naar het Lee Valley Athletics Centre 
in de Britse hoofdstad Londen. 

Vanwege de COVID-situatie viel dit 
plan volledig in het water. Wel 
trainde hij enige tijd op afstand 
onder leiding van een Britse coach, 
maar door zijn verhuizing naar Servië 
werd het weer mogelijk om fysiek 
aansluiting te vinden bij een groep. 
Owen: ,,Ik ben hier aangesloten bij 
de groep van de Servische bond en 
train op het sportcomplex van FK 
Vojvodina. Mijn nieuwe trainer is 
Fedja Kamasi. Hij heeft, net als mijn 
vorige coach Sven Ootjers bij Trias, 
verschillende Olympische atleten 
mogen produceren.’’ Het wedstrijd-
seizoen is voor Owen inmiddels van 
start gegaan. Zaterdag wist hij zich in 
de series te kwali�ceren voor de 
B-�nale op de 60 meter sprint. Die 
wist hij uiteindelijk te winnen in 7.65 
seconden. In 2018 zette hij in 
Amsterdam nog een tijd van 7.66 
neer, een nipte verbetering dus van 
zijn eigen snelste tijd op deze 
afstand. Bekijk via www.castri-
cummer.nl de beelden van deze 
wedstrijd.

Owen Westerhout verbetert in 
Servië zijn tijd op 60 meter sprint

Owen Westerhout tijdens een eerdere indoor race. Foto: aangeleverd

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft, na een onderbreking van een 
maand door de lockdown, de winst in 
de tijdrit op Sportpark De Cloppen-
burg gepakt. Het was aan de tussen-
tijden en daardoor ook de eindscore 
te zien, dat de mannen door de lock-
down een minder actieve periode 
hadden doorgemaakt. Topscorer 
Henk Verdonk junior stond hoog op 
de lijst van de bookmakers met Ron 
Boendermaker als runner up en Wout 
Bakker als gevaarlijke outsider en 

mogelijk spelbreker. In die volgorde 
zouden de drie deelnemers ook 
bovenaan de lijst eindigen. Lees op 
www.castricommer.nl het uitgebreide 
verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond-
Binnen (52.02 min); 2. Ron Boender-
maker, Egmond aan Zee (52.49 min); 
3. Wout Bakker, Heiloo (55.50 min); 4 
Alex Hageman, Limmen (58.29 min); 
5. Vincent Tiebie, Akersloot (59.57 
min).

Mountainbiker Verdonk
junior wint weer na lockdown

De afgelopen jaren is er een discussie 
gaande dat het muziekonderwijs op 
de basisscholen achterop dreigt te 
raken. Onderzoeken wijzen uit dat 
muziek maken erg goed voor de 
ontwikkeling is. Vriend: ,,In 2019 
werd ik gevraagd om honderd zij- 
instromers op IPABO Amsterdam 
mondharmonicalessen te geven. 
Daaruit heb ik lesmateriaal ontwik-
keld waarmee kinderen zoveel 
mogelijk zelfstandig aan de gang 
kunnen. Wij kunnen het onderwij-
zend personeel met een paar lessen 
goed leren spelen. Als de kinderen 
dan een mondharmonica hebben 
gaat het eigenlijk bijna vanzelf.’’ Om 
mondharmonica te leren spelen, 
hoef je geen speciaal muziekgevoel 

te hebben. ,,In onze muziekcultuur 
moest je, als je een instrument wilde 
leren spelen, vaak eerst noten leren 
lezen. Dat is eigenlijk vreemd, want 
kinderen leer je toch eerst praten en 
dan toch pas lezen en schrijven? Ik 
heb een lesmethode ontwikkeld 
waarbij notenkennis niet nodig is. Je 
stem is ook een instrument. Als je 
een liedje kunt �uiten of zingen, kun 
je dit vaak ook op een mondharmo-
nica spelen.’’

De mondharmonica wordt vaak 
gebruikt als ademtherapie. Doordat 
je op je adem speelt, verbeter je je 
ademtechniek. Hoe meer 
ontspannen en diep je ademt, hoe 
mooier de klanken op de mondhar-

monica worden. Kinderen leren dan 
niet alleen op jonge leeftijd een 
instrument beheersen maar ook 
goed met hun adem om te gaan. In 
oktober 2018 is de Paulusschool in 
Heiloo als eerste van start gegaan 
met mondharmonicalessen. Het is de 
bedoeling van de stichting om voor 
alle kinderen in Nederland deze 
mogelijkheid te kunnen bieden. Het 
ontwikkelde lesmateriaal begint met 
Vader Jacob en eindigt met De 
Negende van Beethoven en het 
Wilhelmus. ,,En hoe leuk is dat? Om 
het Wilhelmus te kunnen spelen 
moet je het natuurlijk wel eerst 
kunnen zingen. Daar zullen ze in de 
politiek erg blij van worden. Uiter-
aard is er ook aandacht voor de 
moderne muziek en de blues.’’ 
Scholen die belangstelling hebben 
voor het project kunnen via info@
mondharmonicales.nl contact met 
Eugène Vriend leggen.

Castricum - Eugène Vriend heeft al honderden mensen mondharmonica 
leren spelen. Nu heeft hij een plan om dit voor alle kinderen op de basis-
scholen in Nederland mogelijk te maken. Hij roept de basisscholen in 
Castricum op contact met hem te leggen.

St. Mondharmonicales In De Klas 
doet oproep aan basisscholen

In Heiloo deelde wethouder Elly Beens destijds de eerste mondharmonica’s op school uit. Foto: aangeleverd
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De houten kist met de volleyballen 
van dertig jaar oud. Foto: aangeleverd

Castricum - Oud-volleyballer Pim 
Buwalda verwonderde zich al 
maanden over een houten kist in de 
gymzaal aan de Walingstuin. Op slot, 
maar niemand wist van het bestaan 
van de sleutel. De kist bleef onaange-
roerd. De nieuwsgierigheid van Pim, 
nu gymdocent aan basisschool het 
Helmgras kon hij niet langer 
bedwingen. Hij forceerde het slot en 
opende de kist. Tot zijn verbazing zag 
hij enkele volleyballen van al meer 
dan dertig jaar oud. Hij zocht contact 
met de voorzitter van volleybalver-
eniging Croonenburg en die wist het 
mysterie optie lossen: ,,In de jaren 70, 
80 en 90 van de vorige eeuw trainde 
volleybalvereniging Dynamo gere-
geld in de Walingstuin. Inmiddels is 
Dynamo al weer zo’n twintig jaar 
gefuseerd met die andere roem-
ruchte volleybalclub uit Castricum, 
The Smash. Nu is er één club in 
Castricum: Croonenburg met een 
zaal- en beach-afdeling (2beach).’’ De 
ballen zijn overhandigd aan het 
bestuur van Croonenburg. Wellicht 
dat ze bij het 25-jarig bestaan van de 
club een mooi plekje verdienen in 
het op te richten museumpje van 
Croonenburg.

Meer dan dertig jaar oude 
‘schat’ teruggevonden

Castricum - Bij Perspectief in 
Bakkum komt Henk van Dam zondag 
13 februari van 09.30 tot 16.30 uur 
een workshop intuïtief model-schil-
deren geven. Henk woont een groot 
gedeelte van het jaar in de Franse 
Herault, waar hij inspiratie opdoet 
voor zijn werken. De rest van het jaar 
woont en werkt hij op De Woude. 
Zijn werkwijze is intuïtief en abstra-
herend: de verf wordt in lagen 
opgezet, geschuurd en gespoeld, 
waardoor er telkens resten ontstaan 
van waaruit verder gewerkt kan 
worden. Op 13 februari komt hij naar 
Perspectief in Bakkum om belang-
stellenden met zijn manier van 
werken kennis te laten maken.
Tijdens het eerste dagdeel gaan de 
deelnemers hun motoriek stimuleren 
door links en rechts en tweehandig 

naar (ongekleed) model te tekenen 
in snelle poses. Na de lunch wordt 
met acryl naar model gewerkt. Aan 
het einde van de workshop worden 
alle werken besproken. Alle materi-
alen en een lunchpakketje dienen 
zelf meegenomen te worden. De 
kosten voor deelname bedragen 35 
euro voor leden en 50 euro voor 
niet-leden. 
De additionele modelkosten zijn 
afhankelijk van het aantal deelne-
mers en liggen tussen de 10 en 20 
euro. Het bestuur van Perspectief 
heeft er alles aan gedaan om de 
ateliers volgens de richtlijnen van het 
RIVM in te richten.
Kijk op www.perspectiefcastricum.nl 
voor aanmelding of stuur een e-mail 
naar activiteitenperspectief@gmail.
com voor meer informatie.

Intuïtief model-schilderen met 
Henk van Dam bij Perspectief

Castricum - Na een aantal succes-
volle uitvoeringen van The Passion in 
2016, 2018 en 2019 stelt dirigente 
Marieke Zondervan ook dit jaar een 
projectkoor samen voor de uitvoe-
ring van een eigentijdse versie van 
dit stuk. In zes repetities wordt 
toegewerkt naar een prachtige 
uitvoering in de Rooms-Katholieke 
Sint Pancratiuskerk op zondag 10 
april en in de Agathakerk in Bever-
wijk op zaterdag 9 april. Voor dit 
projectkoor worden leden gezocht 
(vanaf 12 jaar).

De repetities zijn op vrijdagavond 
om 19.30 uur en starten op vrijdag 4 
maart in de Sint Pancratiuskerk. Bij 
de repetities en de uitvoeringen 
zullen te allen tijde de maatregelen 
en richtlijnen, die gesteld zijn en 
worden door het koornetwerk en het 
Bisdom met betrekking tot de 
COVID-19-pandemie in acht worden 
genomen. Zangers en zangeressen 
die graag mee willen zingen worden 

uitgenodigd zich vóór 6 februari via 
e-mailadres passion-project@
hotmail.com op te geven. Hier is ook 
alle overige informatie te verkrijgen.

Meezingen met The Passion 2022?

Het logo van het project The Passion 
2022. Afbeelding aangeleverd

Castricum - SamenSpraak in de Bieb start weer op vrijdag 28 januari 2022. Wil je graag het spreken van de Nederlandse 
taal oefenen? Kom langs! Het is van 09.30 tot 10.30 uur. De ko�e en taalcoaches staan klaar! Er is plek voor dertien 
personen. Aanmelden bij binnenkomst. Adres: Bibliotheek Castricum, Geesterduinweg 5. (Foto: aangeleverd)

SamenSpraak in bieb van start

Het project ‘Dromen Delven Dromen 
Dragen’ wordt uitgevoerd door 
kunstenaars Denise Kamp en Eva 
Lute. Uitgangspunt is dat alle 
mensen dromen hebben, ongeacht 
leeftijd, achtergrond of gender. De 
kunstenaars verzamelen deze 
dromen via hun website en persoon-
lijke interviews, en vertalen deze in 
de zomer van 2022 naar een interac-
tieve kunstinstallatie. Hierbij wordt 
samengewerkt met het Technasium 
van het Bonhoe�er College. Je kunt 
via https://dromendelvendromen-
dragen.cargo.site/onze-dromen je 
dromen delen en het project volgen. 
Beeldend kunstenaar Marieke 
Warmelink wil vrouwen empoweren 
op hun pad naar leiderschap. Ze doet 
dit middels kunst. In haar project 
‘Ronduit Uitgesproken’ werkt ze aan 
22 portretten van inspirerende 
vrouwen, middels beeldende kunst, 
verborgen vrouwenverhalen, een 

presentatie op Internationale Vrou-
wendag, twee tentoonstellingen, een 
�lmbijeenkomst en een Mastermind. 
Onlangs deed ze via deze krant al 
uitgebreid haar verhaal inclusief de 
oproep om een vrouw voor dit kunst-
project te nomineren.

Het laatste project is van kunstenaar 
en speculatief designer Nicole Spit. 
Met haar designstudio ‘Dáárheen’ is 
ze gewend trendonderzoek te doen. 
De bevindingen uit deze onder-
zoeken zijn vaak inspiratie voor haar 
kunstobjecten, zoals nu bij het ‘Digi-
taal Boommonument’. Dit project 
komt voort uit de behoefte van veel 
mensen tijdens de lockdowns om de 
natuur in te gaan. Onze bewustwor-
ding over de waarde van bomen 
verandert. Toch verdwijnen ook 
steeds meer bomen door kap, 
bosbranden of door een andere kijk 
op natuurbehoud. Kunnen we monu-

mentale bomen wellicht behouden 
door ze digitaal op te slaan in Virtual 
Reality? Nicole zal een aantal karakte-
ristieke oude bomen uit de 
gemeente Castricum vastleggen 
door ze te scannen en digitaal om te 
zetten. Uiteindelijk worden de 
bomen digitaal geprint en geëxpo-
seerd. Zie art.studiodaarheen.nl voor 
meer informatie of volg Nicole op 
Instagram (@studiodaarheen).

Castricum - De gemeente Castricum heeft verschillende professionele 
geselecteerd om dit jaar nieuw werk te ontwikkelen en te presenteren in 
de gemeente. De �nanciële ondersteuning die zij hiervoor krijgen heeft 
als doel om de culturele infrastructuur van het dorp een positieve boost 
te geven in coronatijd. De kunstenaars hebben gemeen dat ze allemaal in 
Castricum wonen. Opvallend is dat alle drie de kunstprojecten een inter-
actieve verbinding aangaan met het Castricumse publiek. Ze prikkelen 
de inwoners van het dorp om mee te doen en input te geven.

Gemeente zet kunstenaars aan ‘t werk

Het digitaal boommonument van Nico 
Spit. Foto: aangeleverd

Door Harold Ebels

Koploper Bob Stolp trof een wel heel 
goede bekende aan de overzijde van 
het bord, namelijk zijn vader Ed. In 
een kleine veertig zetten werd 
duidelijk dat de zoon tegenwoordig 
de sterkste speler is. Luc Janssen trof 
in Dick Aa�es een stugge tegen-
stander, maar wist in een pionnen-
eindspel zijn technisch vermogen uit 
te buiten. Bert Hollander speelde 
een knetterende aanvalspartij. De 
Siciliaanse verdediging van oppo-
nent Harold Ebels werd met behulp 

van dame, toren, paard en loper 
gekraakt.
De partij tussen Barry Blekemolen en 
Tars Wanders was te bizar voor 
woorden. Door een blunder 
verspeelde Blekemolen al vroeg in 
de partij de dame, maar Wanders 
deed dat dunnetjes over, verspeelde 
ook de dame en verloor de partij in 
een kolderiek eindspel. Robin 
Rommel moest alle zeilen bijzetten 
om een remise uit het vuur te slepen 
tegen Jos Admiraal, maar het lukte 
Rommel heel kunstig om met twee 
pionnen minder de vijandige pion-

nenopmars te blokkeren. Ed van 
Duin speelde een lekkere aanvals-
partij. Bert van Diermen was het 
slachto�er.
Gijs Pouw won onlangs de digitale 
pubquiz van SV Vredeburg, maar in 
het edele spel moest hij zijn meer-
dere erkennen in Hans de Goede. 
Verenigingsvoorzitter Jan Brantjes 
was in goeden doen: met zorgvul-
dige zetten bouwde hij een 
winnende stelling tegen Harry Leve-
ring. Het leek erop of Samer Alrayes 
in het middenspel van zijn partij 
tegen Sandra Hollander een positio-
neel voordeeltje had kunnen 
verkrijgen. Na dat moment werd hij 
echter langzaam achteruit gedrukt 
en moest kwaliteit en vervolgens het 
wedstrijdpunt inleveren.

Limmen - Na weken van inactiviteit konden vrijdag de schakers van SV 
Vredeburg eindelijk weer hun geliefde spelletje spelen. De tiende ronde 
van de interne competitie – oorspronkelijk gepland in de eerste week van 
december – werd gespeeld.

Borden en schaakstukken weer gebruikt
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Met jarenlange ervaring in de kinder-
opvang heeft Christy heel wat prenten-
boeken voorgelezen voor kleine 
kinderen van 2 tot 4 jaar. Hierdoor weet 
ze precies wat deze doelgroep 
aanspreekt. Dat is duidelijk terug te 
zien in het boek. De teksten zijn kort, 
duidelijk en er zit herhaling in. Peuters 
houden van deze schrijfstijl. Door 
educatieve elementen in het boek 
zoals dieren, kleuren en bomen 
herkennen is het een veelzijdig boek. 
Christy is de iets oudere peuters zeker 
niet vergeten. Zij kunnen op de laatste 
zoekpagina’s kijken of ze alles nog 
herkennen wat er in het boek voor-
kwam, of even terugbladeren mag 
natuurlijk ook...
Christy woont zelf in Uitgeest en 
wandelt en �etst veel door de Noord-
Hollandse duinen. ,,Hierdoor kwam ik 
op leuke ideeën voor een prentenboek. 
Ik heb dieren in mijn boek gebruikt die 
hier in het bos voorkomen. Door ze 
aantrekkelijk en in één stijl te schil-
deren zijn het echt vriendjes 
geworden. Alle tekeningen heb ik zelf 
geschilderd. Ik ben regelmatig naar het 
bos en de duinen ge�etst voor 

kenmerken van bepaalde bomen en 
om nieuwe ideeën op te doen. Het was 
genieten om hier zo aandachtig en 
creatief mee bezig te zijn. Het is een 
leuk, aansprekend en educatief boek 
voor peuters dat niet mag ontbreken in 
de boekenkast. Zeker voor kinderen 
die vaak in het bos komen is dit boek 
een absolute aanrader!’’

‘Jos de Vos wandelt in het Bos’
Regio - Onlangs is het prentenboek ‘Jos de Vos wandelt in het Bos’ 
verschenen van Christy de Graa�, werkzaam in de kinderopvang. Het 
boek gaat over een lief vosje dat de weg zoekt naar de zee en zijn dieren-
vriendjes helpen hem mee. Ze volgen de blauwe pijlen. Op elke pagina 
komen de dieren ook een andere kleur pijl tegen, die de verkeerde kant 
op gaat. ,,Oh nee, Jos… Nee, nee, nee! De BLAUWE pijl gaat naar de zee!’’

Het boek ‘Jos de vos wandelt in het 
Bos’ is via http://boekenbestellen.nl/
josdevos te bestellen. 
Foto: aangeleverd

De aanvraag moet zich richten op 
het bevorderen van de biodiversiteit, 
het beschermen van een plant- of 
diersoort of participatie bij de 
natuurlijke leefomgeving, waaronder 
het (veilig en e�ectief ) organiseren, 
coördineren, faciliteren, continueren, 
stimuleren of innoveren van vrijwil-
ligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt 
zich daarbij op soortenbeheer, 
natuurbeheer, groen- en landschaps-
beheer, natuureducatie of natuurin-
richting.  Meer informatie over de 
voorwaarden en aanmelding is op 

de website www.landschapnoord-
holland.nl/bbgfonds te vinden.

Inspirerende voorbeelden van 
aanvragen 
Vorig jaar dienden 88 organisaties 
en vrijwilligers(groepen) een 
aanvraag in. Daarvan werden 41 
initiatieven gehonoreerd. Deze initi-
atieven varieerden van het 
aanleggen van een bijenleerpad of 
kruidentuin, tot het realiseren van 
een ijsvogelwand of een vlinderoase, 
de monitoring van dassen en vleer-

muizen en het ‘vergroenen’ van 
buurten en schoolpleinen. Het 
Fonds laat zien dat vrijwilligers vol 
ideeën zitten om de biodiversiteit 
een impuls te geven en om de 
Noord-Hollanders te betrekken bij 
hun groene leefomgeving.

Dien je aanvraag in vóór 1 maart 
Bedenk een goed plan en dien je 
aanvraag in! De jury bestaat uit 
medewerkers van de terreinbehe-
rende organisaties in Noord-Holland. 
Zij voeren het programma 
‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: 
Amsterdamse Bos, Goois Natuurre-
servaat, IVN Noord-Holland, Land-
schap Noord-Holland, Natuur en 
Milieufederatie, Natuurmonu-
menten, PWN, Recreatieschap 
Noord-Holland, Staatsbosbeheer en 
Waternet.

Regio - Dit jaar stelt de provincie Noord-Holland opnieuw 101.500 euro 
beschikbaar voor groene projecten. Projecten die de soortenrijkdom in 
onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners 
betrekken, komen voor een �nanciële bijdrage uit het ‘Betrekken bij 
Groen Fonds’ in aanmerking. Vanaf 1 februari tot en met 1 maart 2022 
kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag 
indienen.

Provinciale subsidie voor groene 
initiatieven van vrijwilligers

Vrijwilligers aan de slag voor meer biodiversiteit. Foto: Landschap Noord-Holland

Castricum - Zondagavond rond 
23.10 uur zag een getuige hoe een 
jongen bezig was op de Mient, ter 
hoogte van de Ruiterweg, een 
bushokje te bekladden. De jongen 
keek daarbij steeds om zich heen. 
Wat later ging hij naar de Ruiterweg, 
waar hij een kastje bekladde dat in 
een voortuin stond. De getuige belde 
de politie en gaf het signalement van 

de jongen door. Hoewel agenten snel 
ter plaatse waren, werd de jongen 
niet meer aangetro�en. Het gaat om 
iemand van naar schatting 16 tot 20 
jaar oud, ongeveer 1.65 à 1.70 meter 
lang met een slank postuur. De 
jongen droeg een zwarte jas van het 
merk North Face, een zwarte pet/
muts en lichte gympen. Hij had een 
beige/grijze schoudertas om, deze 

hing ter hoogte van zijn heup. De 
politie komt graag in contact met 
deze jongeman. In heel Castricum 
zijn gra�tispuiters erg actief de afge-
lopen weken. De gra�tivernielingen 
zijn ontsierend voor de omgeving en 
het verwijderen is een zeer kostbare 
klus. Mocht u een gra�tispuiter zien, 
bel dan direct 112 en geef het signa-
lement door.

Graffitispuiter bekladt bushokje

Akersloot - Vorige week maandag 
zagen motoragenten een Ford 
Transit rijden over de A9 ter hoogte 
van Akersloot. Routinematig werden 
de gegevens van de persoon opge-
vraagd die als houder van het voer-
tuig geregistreerd staat. Dat bleek 
een 22-jarige man uit Heerhugo-
waard te zijn, van wie het rijbewijs 

ongeldig is verklaard. Daarom 
besloot men het voertuig langs de 
kant te zetten. 
De bestuurder bleek inderdaad de 
22-jarige eigenaar te zijn. In 2021 was 
hij al drie keer bekeurd wegens 
rijden zonder rijbewijs en ook op 9 
januari van dit jaar kreeg hij een bon 
wegens dezelfde overtreding. De 

politie nam dit keer geen halve maat-
regelen, het voertuig werd in beslag 
genomen en afgesleept. Uit een 
drugsindicatietest kwam bovendien 
naar voren dat de man onder invloed 
van drugs verkeerde. Afhankelijk van 
de uitslag van een bloedonderzoek 
kan hij daar ook een bekeuring voor 
krijgen.

Man rijdt herhaaldelijk 
zonder een geldig rijbewijs

Door Bart Jonker

Castricum - Deze week nemen we 
een kijkje onder het wateroppervlak 
van onze Castricumse wateren. U zult 
ze niet zo snel zien, maar een van de 
meest talrijke vissoorten die onze 
inheemse wateren bevolkt, zolang het 
water niet te verontreinigd is, is de 
baars (Perca �uviatilis). De baars 
maakt deel uit van de familie echte 
baarzen (Percidae) en is geclassi�-
ceerd onder de orde van baarsach-
tigen (Perciformes), ‘s werelds 
grootste vissenorde met wel 7000 
soorten wereldwijd. Opvallend bij 
baarzen zijn de verticale zwarte 
zijstrepen, een hogere rug, rode 
vinnen en twee rugvinnen waarvan 
de voorste hoge rugvin met harde 
stralen een scherpe rand vormen, 
waaraan je je lelijk kunt bezeren en 
tot bloedens toe je hand kunt open-
halen. Vishandelaren kunnen er over 
meepraten, als ze deze vis of een 
soortgenoot als bijvoorbeeld de 
zeebaars schoonmaken. Dus opletten 
geblazen. Niet alleen de scherpte van 
de rugvin, maar ook het slijm hiervan 
kan pijnlijk zijn en de huid irriteren. 
Daarnaast bevat de baars ‘meer 
scherpe delen’, zoals op de 
kieuwdeksels.  

Kannibaal
De baars is een felle en geduchte 
rover, die jacht maakt op insecten, 

insectenlarven, kreeftachtigen en 
kleine vissen. Ja, zelfs de jongen van 
de baars zelf zijn niet veilig voor hun 
vraatzucht: een echte kannibaal. De 
baars leeft doorgaans als jonge vis in 
scholen, oudere baarzen leven solitair. 
Al is de baars dus een ware roofvis, wil 
dit niet zeggen dat ze zelf, ondanks 
hun stekels, niet ten prooi vallen, 
vooral aan snoeken en snoekbaarzen. 
Aan de waterkant worden jonge 
baarzen ook graag verschalkt door 
bijvoorbeeld reigers en aalscholvers. 
De baars kan 50 tot soms wel 60 cm 
lang worden en 16 jaar oud worden. 
Een volwassen baars kan wel tot 4,5 
kilo wegen. De paaitijd van de baars 
vindt van april tot mei plaats. Het 
wij�e zet haar eieren in lange netvor-
mige banden af op waterplanten, 
(riet) stengels en in het water 
liggende boomtakken. Er kunnen 
4000 tot 300.000 eieren afgezet 
worden, die voorzien zijn van een 
laagje beschermend slijm. Na twee tot 
drie dagen komen de eitjes uit. Naaste 
familieleden van de baars zijn de pos 
en de snoekbaars. De laatstgenoemde 
is dus ook zijn gedoodverfde vijand. 
De baars is een gewilde vis voor 
sportvissers, alsmede een gewilde 
consumptievis. 

Gedurende de paaitijd mogen sport-
vissers niet op baars vissen. Beroeps-
vissers mogen dit dan pas weer vanaf 
1 juni, een maand na de paaitijd.

Ken uw waterkant: de jagende 
baars die zelf ook wel ten prooi valt

De baars (Perca �uviatilis). Foto: Bigstock
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