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Castricum - Met een ruime windkracht 9 aan de kust waren het enkel de ware strandliefhebbers die zich maandag 
vertoonden langs de zeereep. Weliswaar met het zand knarsend tussen de tanden, want je moet er wel wat voor over 
hebben. Tekst en foto: Bert Westendorp

Storm Corrie raast langs de kust

Door Hans Boot

Na de opening van de bijeenkomst 
door voorzitter Rob Dekker (VVD) 
kreeg wethouder Ron de Haan de 
gelegenheid om de avond in te 
leiden. Hij zei: ,,Er is nu alleen sprake 
van een informatieavond, dus daar is 
geen voorstel van het college aan 

gekoppeld. De raadsleden kunnen 
dat echter in het voorjaar tegemoet 
zien.’’

Vervolgens werden de dia’s door de 
ambtenaren, bijgestaan door een 
medewerker van stedenbouwkundig 
bureau Goudappel, gestart en 
kwamen de resultaten van diverse 

tellingen en metingen in beeld die in 
de periode 17 september tot 15 
oktober vorig jaar hebben plaatsge-
vonden. Ook de gevolgen van tussen-
tijdse aanpassingen, zoals het 
weghalen van de knip op de kruising 
Breedeweg/Leo Toepoelstraat, maken 
daar deel van uit. Daarnaast werden 
de nodige situaties in gra�eken weer-
gegeven, waardoor soms hogere 
wiskunde nodig was om alles te 
begrijpen.

Traject
Nadat een van de ambtelijke conclu-
sies was dat de pilot heeft geleid tot 
meer veiligheid en minder drukte op 
de spoorwegovergang Beverwij-
kerstraatweg, haakte Fer Wilms (CDA) 
daar direct op in door te vragen of er 
geen verschil zou zijn als de metingen 
in de periode voor corona waren 
verricht. Daar kon niet ontkennend op 
worden geantwoord. De presentatie 
richtte zich verder op maatregelen 
voor de korte of lange termijn en de 
vraag welke keuzes er gemaakt 
moeten worden. Een optie zou ook 
kunnen zijn om niets te doen, maar 
dan wordt er geen vervolg gegeven 
aan het LVO-onderzoek naar gelijk-
vloerse oplossingen bij de overweg 
en de afstemming daarvan met 
ProRail en het Ministerie van IKW.
Lees verder elders in deze krant.

Castricum - Tijdens de Raadsinformatieavond van afgelopen donderdag 
werden de raadsleden geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot 
‘Dorpsstraat autoluw’. Twee gemeenteambtenaren lieten aan de hand 
van een presentatie allerlei cijfers en gra�eken zien, maar de vraag is of 
de burger daarmee uit de voeten kan en of eventuele maatregelen in de 
toekomst voldoende zijn om de knelpunten op te lossen.

Uitkomsten pilot autoluwe 
Dorpsstraat hogere wiskunde

Blijft dit het beeld of komt er weer een knip? Archie�oto: Hans Boot
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RODE KOOL MET PUREE
+ VLAAMS STOOFVLEES

SAMEN€ 6,99

VLEESWARENTRIO 
LIKKEPOT 
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DONDERDAG 3 FEBRUARI
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 4 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres
10.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

ZATERDAG 5 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
m.m.v. het koor Jubilate

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met samenzang gem. zang-
groep. Voorganger: Pastor B. 
Leurink.

ZONDAG 6 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk. 10.00 uur. ds. Rik 
Willemsen met kinderdienst 
m.m.v. Cantorij. Zondag Wereld-
diaconaat. Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, diaken Marcel de 
Haas, woord- en communie-
dienst m.m.v. Gemengd Koor.

Evangeliegemeente Castricum
10.00 uur, Jan van der Weg. Via 
https://www.egcastricum.nl/go/
livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met kleinkoor. Voor-
ganger: Pastor B. Leurink

DINSDAG 8 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. 

HUISARTSEN
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming 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.
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Over de planning van het vervolg-
traject werd gezegd dat men in 
maart van dit jaar de rapportage 
hoopt af te ronden na overleg met 
alle belangengroeperingen en 
deskundigen. In april en mei 
worden de resultaten voorgelegd 
aan het (nieuwe) college, waarna er 
een besluit kan worden genomen 
over het wel of niet autoluw maken 
van de Dorpsstraat.

Reacties
Voor de raadsleden bleef er na een 
uur weinig tijd over om te 

reageren. Gerard Brinkman (Groen-
Links) liet weten dat dit soort pilots 
van drie à vier weken volgens de 
politie veel te kort zijn om resul-
taten goed te kunnen meten. 

Ook had hij kritiek op het gebrek-
kige bebordingsplan dat was 
toegepast. Gerard Krouwel (VVD) 
pleitte voor onderzoek naar het 
scheiden van auto- en �etsverkeer 
bij de spoorwegovergang door 
bijvoorbeeld een �etserstunneltje 
en Harold Ebels (D66) kreeg op zijn 
vraag te horen dat de Fietsersva-
riant alleen e�ectief is als er een 
knip in de Dorpsstraat komt. 

Toehoorder Susan Glaubitz merkte 
op dat het concept-rapport nega-
tief was overgekomen bij de onder-
nemers in het dorpshart en de 
bewoners ook niet tevreden waren 
over de uitkomsten.

Projectmanager Eric Mackay van 
ProRail deed als laatste een belang-
rijke duit in het zakje door te stellen 
dat de maatregelen op korte en 
lange termijn duidelijk van elkaar 
gescheiden moeten worden, 
omdat over zo’n 10 à 15 jaar de 
hoogfrequente dienstregeling op 
het traject Alkmaar-Amsterdam 
wordt ingevoerd.

Nieuw college neemt dit voorjaar 
besluit over knip Dorpsstraat 

RegioBank, de buurtbank bij 
Weel
RegioBank is de bank bij Weel waar 
u voor persoonlijk contact gewoon 
even binnen kunt lopen. Daarnaast 
biedt RegioBank alle gemakken van 
deze tijd zoals internet- en mobiel 
bankieren. ,,Eigenlijk het beste van 
twee werelden, waarbij de klant zelf 
bepaalt of hij langskomt bij ons op 
kantoor of dat hij het zelf online 
regelt’’, aldus Sander Weel. Mensen 
kunnen bij RegioBank terecht voor 
alle bankzaken: betalen, sparen en 
hypotheken. Er is geen kasfunctie, 
dus geld opnemen of geld storten is 
niet mogelijk.

RegioBank, de buurtbank waar u 
voor al uw geldzaken terecht 
kunt
Kan ik een bankpasje krijgen? Kan ik 
internetbankieren? Geven zij hypo-
theek- en spaaradviezen? Drie 
simpele antwoorden: ja, ja en ja. Ze 
mogen dan een regionale bank zijn, 
ze hebben alle bankproducten in 
huis die de wereld te bieden heeft. 
Alles tegen heldere voorwaarden 

en gunstige tarieven. Alles prettig 
en vlot geregeld, met veel persoon-
lijk aandacht en gevoel voor service. 
Overstappen? Fluitje van een cent 
dankzij de speciale Overstapservice.

Gratis Overstapservice
De Overstapservice biedt u volop 
gemak en zekerheid. Weel neemt u 
allerlei regelwerk uit handen. En dat 
doen ze dertien maanden lang voor 
u. Veel bij- en afschrijvingen vinden 
immers maar een enkele keer per 
jaar plaats en ontsnappen zo 
makkelijk aan uw aandacht. 
Vandaar dat ervoor gekozen is om 
ruim de tijd te nemen voor de Over-
stapservice: zo ziet u niets over het 
hoofd en hebben alle bedrijven en 
instanties ruimschoots de tijd om 
uw rekeningnummer te wijzigen.

Open een rekening en win een 
e-bike!
Weel is trots op deze nieuwe dienst-
verlening en viert dit met een leuke 
winactie. Onder de eerste vijftig 
klanten die een rekening openen, 
verloten zij een gloednieuwe e-bike, 

een Kalkho� Agattu 3B Season. 
Loop snel bij Weel binnen, open 
een RegioBank betaal- en/of spaar-
rekening en wie weet rijdt u 
binnenkort rond op deze �ets. U 
bent van harte welkom!

Over RegioBank
RegioBank is al ruim honderd jaar 
actief in de buurt. In dorpen en 
kleine steden zijn de zelfstandig 
adviseurs van RegioBank een 
vertrouwd gezicht. Zij kennen hun 
klanten en weten hoe belangrijk 
een leefbare buurt is waar iedereen 
zich thuis voelt: bewoners, onder-
nemers, verenigingen en stich-
tingen. Om het buurtgevoel te 
vergroten steunt RegioBank samen 
met het Oranje Fonds lokale 
projecten. En regelt de klant zijn 
bankzaken gewoon in de buurt. Dat 
is RegioBank, de buurtzame bank. 
RegioBank is onderdeel van de 
Volksbank, samen met SNS, ASN 
Bank en BLG Wonen. 

Ga voor meer informatie naar www.
weel.nl en klik op RegioBank.

Castricum - Goed nieuws! RegioBank is nu ook bij u in de buurt. Vanaf 1 februari is Weel Verzekeringen en Hypo-
theken in Castricum zelfstandig adviseur van RegioBank. Nu kunt u bij Weel, naast verzekeringen en hypo-
theken, dus ook terecht voor al uw bankzaken (behalve kasfunctie). Zowel particulier als zakelijk. Hoe �jn is 
dat?!

Er is weer een bank in Castricum!
Het team van Weel Verzekeringen en Hypotheken in Castricum vertegenwoordigt nu ook de RegioBank. Foto: Marleen Bos

Castricum - In de Burgemeester 
Lommerstraat is vorige week 
maandag een �etser aangereden 
door een auto. De bestuurder van 
het voertuig zag de �etser niet, 
omdat deze precies in de dode hoek 
van het voertuig reed. De bestuurder 
heeft samen met de �etser op de 
komst van de ambulance gewacht. 
Over de aard van de verwondingen is 
geen informatie bekendgemaakt.

Fietser aangereden

Castricum - De politie heeft zondag 
twee personen aangehouden na een 
vechtpartij. Het ging om een uit de 
hand gelopen burenruzie, waarbij 
rake klappen zijn vallen. Eén persoon 
moest voor behandeling naar een 
ziekenhuis worden gebracht. Over de 
aard van de verwondingen is niets 
bekend. 

Twee aanhoudingen 
na burenruzie



woensdag 2 februari 2022 

Gemeentenieuws

Meedenken over toekomst gemeente

Hersenstichting collecteert 
van 30 januari t/m 5 februari

     

Agenda raadsinformatieavond
10 februari 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Auditcommissie
19.30 – 20.45 Auditcommissie 

Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 20.45 Presentatie startnotitie wijkuitvoeringsplan Castricum m.b.t. 

mogelijkheden collectieve warmte  

Hoe moeten Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude 
eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat 
moeten we daarvoor doen? Daarover 
gaat de omgevingsvisie. Die gaat in 
op zaken als wonen, bereikbaarheid, 
landschap en natuur en voorzieningen. 
De voorontwerp-omgevingsvisie ligt nu 
ter inzage.

Waarom een visie
De gemeente Castricum is een prachtige 
gemeente waar we goed kunnen wonen, 
recreëren en werken. Ook in 2040 
moet het nog steeds een gezonde en 
prettige gemeente zijn, is het doel. De 
uitgangspunten daarvoor heeft de gemeente 
vastgelegd in een zogeheten voorontwerp-
omgevingsvisie. Deze visie gaat over 
belangrijke onderwerpen, zoals wonen, 
bereikbaarheid, landschap en natuur en 

voorzieningen. 
Een omgevingsvisie is ook nodig bij het 
maken van omgevingsplannen (nu heten 
deze nog bestemmingsplannen). Als landelijk 
de nieuwe Omgevingswet in werking 
treedt (mogelijk dit jaar op 1 juli), dan is een 
omgevingsvisie de basis voor bijvoorbeeld 
bouwplannen.
De belangrijkste doelen in deze visie zijn: 
gezonde dorpen met een gevarieerd 
woonaanbod, een open en gevarieerd 
landschap met erfgoed en bereikbaar en 
duurzaam.

Inzage en reageren
Het concept is te vinden op 
www.castricum.nl/omgevingsvisie. Bij de 
offici le bekendmakingen op de volgende 
pagina is meer informatie te lezen over 
inzage en reageren. De inzagetermijn is van 
2 februari tot en met 15 maart.

     

Agenda Raadsplein 3 februari 2022 
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

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

- Cocensus
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
- Werkorganisatie BUCH
- Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
- GGD Hollands Noorden
- VVI Alkmaar
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeeromgeving 
  (RAUM)
- Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
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

p e en ge eim ouding 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 Goedkeuring wijziging statuten ISOB
E Benoeming leden commissie voor onderzoek geloofsbrieven 

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

F Contractverlenging raadsinformatiesysteem (onder voorbe
houd van commissiebehandeling)

p e en ge eim ouding naam winnaar aanbesteding 
accountant (onder voorbehoud van commissiebehandeling)

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

5 Sluiting

Openbare bijeenkomst Verkiezingen 
Gemeenteraad: 4 februari 10:00 uur  
Op 16 maart 2022 zijn er gemeente-
raadsverkiezingen. Om nieuwe leden 
van de gemeenteraad van Castricum te 
kiezen. Op vrijdag 4 februari om 10:00 
uur vindt een openbare bijeenkomst 
plaats in het gemeentehuis over een 
aantal zaken in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het Centraal 
Stembureau beslist dan over de volgende 
punten. Dit gebeurt volgens artikel I 2 van 
het Kiesbesluit: 
• de geldigheid van de ingeleverde 

kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop 

voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven 

geplaatste aanduiding van een politieke 
groepering en

• de nummering van de geldig verklaarde 
lijsten.

Openbare zitting bijwonen
U kunt de zitting digitaal volgen via de 
website van de gemeente 

(www.castricum.nl/verkiezingen), of de 
Zoom Meeting volgen via deze link: 
https://us06web.zoom.us/j/89987499054. 
Vul in bij Meeting ID: 899 8749 9054, 
passcode: 347509
Door de coronamaatregelen kan een 
beperkt aantal mensen fysiek bij de zitting 
aanwezig zijn. Wilt u deze zitting bijwonen? 
Dan moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan 
via verkiezingen@castricum.nl.

Bezwaar indienen
U kunt van de mogelijkheid gebruikmaken 
om een bezwaar in te dienen. Dat kan via 
de chat-functie in de Zoom bijeenkomst, 
of – fysiek – tijdens de bijeenkomst als u 
zich daarvoor vooraf heeft aangemeld via 
verkiezingen@castricum.nl.  

Meer informatie
Bekijk meer informatie over de verkiezingen 
op www.castricum.nl/verkiezingen. De 
pagina wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe informatie.

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 3 en 10 februari vergadert de 
raad online vanwege de coronamaatrege-
len. U kunt alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook 
de vergaderstukken. U kunt de raadsverga-
deringen ook achteraf terugkijken. 
Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de grif-
e. i  commissies die i n aangemerkt met 

een * (zie agenda) is inspreken niet (meer) 
mogelijk. Voor raadsinformatiebijeenkomsten 
hoeft u zich niet aan te melden om uw vra-
gen te stellen en opmerkingen te maken.  
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, 088 909 7094 of 
088 909 9082.



woensdag 9 juni 2021 

Gemeentenieuws
woensdag 2 februari 2022 

Gemeentenieuws

Verbouwen schuur tot één vrij staande woning, sloop loods en realisatie van 
3 parkeerplaatsen.

Ter inzage
Vanaf 3 februari tot en met 17 maart 2022 ligt een zakelijke beschrijving ter inzage 
in het gemeentehuis en kunt u vinden op de website van de gemeente. Tegen deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van Boven via 088-9097491.

Anterieure overeenkomst Westerweg 160a te Limmen

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

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

 Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Het reserveren van een parkeerplaats voor een deelauto op het parkeerterrein aan de 
Van der Mijleweg te Castricum.

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Vanaf datum ligt 
het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt 
u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl

Verkeersbesluit: parkeerplaats voor deelauto

De gemeente Castricum is een 
prachtige gemeente waar we goed 
kunnen wonen, recreëren en werken. 
We willen ervoor zorgen dat we in 2040 
nog steeds een gezonde en prettige 
gemeente zijn. De uitgangspunten 
daarvoor hebben we nu vastgelegd 
in een concept-omgevingsvisie, 
we noemen dit een voorontwerp-
omgevingsvisie. Deze visie gaat over 
belangrijke onderwerpen, zoals wonen, 
bereikbaarheid, landschap en natuur en 
voorzieningen.

Het resultaat ligt nu gedurende 6 weken ter 
inzage voor inspraak. De inzagetermijn loopt 
van 2 februari tot en met 15 maart. 

Waar ter inzage?
Het voorontwerp van de omgevingsvisie is 
vanaf woensdag 2 februari 2022 in te zien
•  Digitaal op onze website: 
 www.castricum.nl/omgevingsvisie

•  Op papier in de publiekshal in het 
gemeentehuis van Castricum. In verband 
met de corona-richtlijnen kan inzien op 
het gemeentehuis alleen op afspraak. Een 
afspraak maken kan via 14 0251.

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren een 
inspraakreactie geven:
• Schriftelijk aan Gemeente Castricum, 

Postbus1301, 1900 BH Castricum, onder 
vermelding van ‘Inspraak Omgevingsvisie 
gemeente Castricum’.

• Per e-mail via info@castricum.nl, onder 
vermelding van ‘Inspraak Omgevingsvisie 
gemeente Castricum’.  

• Mondeling: maak een afspraak via 14 
0251. 

Na de inzagetermijn worden de 
inspraakreacties beantwoord in een 
Inspraaknota. De Inspraaknota wordt 
vervolgens betrokken bij het opstellen van 
de ontwerp-omgevingsvisie. 

Inspraak mogelijk voorontwerp-omgevingsvisie 
gemeente Castricum

Dorpsstraat 76 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, 
datum ontvangst 24 januari 2022 (Z22 059582)
Heereweg 89 in Castricum, het plaatsen van een schutting (legalisatie), 
datum ontvangst 24 januari 2022 (Z22 059619)
Heer Hugostraat 4 in Akersloot, het vergroten van de woning (erker), 
datum ontvangst 25 januari 2022 (Z22 059704)
Hogeduin 11 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
26 januari 2022 (Z22 059903)
Hogeweg 10 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
26 januari 2022 (Z22 059805)
Houtsnip 4 in Castricum, het verbreden van een dakkapel, datum ontvangst 
25 januari 2022 (Z22 059746)
Ixiastraat 13 in Akersloot, het aanleggen van een uitweg, datum ontvangst 
25 januari 2022 (Z22 059793)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, 
datum ontvangst 20 januari 2022 (Z22 059408)
Oosterbuurt 2a kavel 36A in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, 
datum ontvangst 25 januari 2022 (Z22 059713)
Pageveld 8 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 26 januari 
2022 (Z22 059841)
Weegbree 39 in Castricum, het veranderen van de woning, datum ontvangst 
21 januari 2022 (Z22 059530)
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.

Verleend

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande veranda 
(legalisatie), verzenddatum 26 januari 2022 (Z054378)
Duinweg 3 a in Castricum, het verplaatsen van de brandwand, verzenddatum 
21 januari 2022 (Z056093)
Bartókstraat 9 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
27 januari 2022 (Z057076)
Chopinstraat 11 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z056212)
Henri Dunantsingel 22 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z054731)
Lindenlaan 72 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 24 januari 
2022 (Z22 058132)
Scheerling 11 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), verzenddatum 
20 januari 2022 (Z22 058007)
Wisseven 14 in Castricum, het plaatsen kozijn in de voorgevel, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z057592)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Adriaen Banckertsstraat 2 in Castricum, het verlengen van de bestaande 
schutting, verzenddatum 26 januari 2022 (Z054379)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Breedeweg 44 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 26 januari 
2022 (Z054863)
De Noord 3 in Akersloot, het bouwen van een brug, verzenddatum 27 januari 2022 
(Z054542)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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UW GARANTIEMAKELAAR WERKT
TERWIJL U GENIET

Dorpsstraat 64 te Castricum     
0251 - 650850
www.vanamsterdam.nl

GEZOCHT: 
ERVAREN
HUISHOUDELIJKE HULP M/V
(Bakkum) Interesse? 

Stuur dan een berichtje 
(niet bellen) naar: 

06 513 155 64
De specialist 

in ontwerp, aanleg en onderhoud 
van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

De specialist 
in ontwerp, aanleg en onderhoud 

van uw tuin!

M.L. Kingweg 117 - 1902 PD Castricum

Ook voor duurzame sierbestrating, 
vlonders en schuttingen

Arnoldsonstraat 7 - 1902 CT Castricum

woensdag 2 februari 2022

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)
06 257 561 60 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Verkiezing gemeenteraad 2022

Verkiezing voor onze 
gemeenteraad komt eraan!
Op 16 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad kiezen. Op 14 en 15 maart is ook al een 
aantal stemlocaties open. Op deze Verkiezingspagina brengen wij u regelmatig op de 
hoogte van het verkiezingsnieuws. U kunt de informatie ook lezen op onze website: 
www.castricum.nl/verkiezingen. Heeft u vragen over de verkiezingen? Neem dan 
contact op met Team Verkiezingen: tel. 14 0251, e-mail verkiezingen@castricum.nl

Wat is en doet de 
gemeenteraad? 
Bij de gemeenteraadsverkiezing stemt u 
op de kandidaten voor de gemeenteraad 
van onze gemeente. De kandidaten 
met de meeste stemmen komen als 
raadslid in de gemeenteraad. Hierdoor 
oefent u invloed uit op de keuzes die 
de raad maakt. Bijvoorbeeld: willen we 
meer sportvoorzieningen, waar mogen 
woningen worden gebouwd, mogen de 
OZB-belastingen worden verhoogd? Maar 
de gemeenteraad onderhoudt o.a. ook 
contact met inwoners, controleert of B&W 
het beleid goed uitvoert, en controleert het 
fi nancieel jaarverslag van de gemeente.

Wanneer stemmen? 
Op 14, 15 en 16 maart
U kunt voor de gemeenteraad stemmen 
op maandag 14, dinsdag 15 en 
woensdag 16 maart 2022. Op woensdag 
zijn alle stembureaus open. Op maandag 
en dinsdag een beperkt aantal. Welke 
dat zijn, wordt op 4 februari besloten. Zo 
spreiden we de drukte in de stembureaus. 

Wie mag stemmen? 
Stemmen is in Nederland niet verplicht, 
maar wel een mooi recht. Maak er gebruik 
van! U kunt stemmen als u in onze 
gemeente staat ingeschreven, 18 jaar of 
ouder bent (op 16 maart), de Nederlandse 
nationaliteit heeft én niet bent uitgesloten 
van kiesrecht.
Komt u uit een ander land? Lees hier of u 
mag stemmen: https://www.kiesraad.nl/
verkiezingen/gemeenteraden/stemmen/
niet-nederlandse-inwoners

Op wie kan ik stemmen? 
Op 4 februari wordt de offi  ciële 
kandidatenlijst vastgesteld. De lijst 
verschijnt in de week daarna online op 
www.castricum.nl/verkiezingen. 

Angela Hof (34), lid van het hoofdstembureau:  

“Het dorp maken we samen”
‘Op mijn 22e begon ik als stemmenteller, 
sindsdien help ik, inmiddels al zo’n tien keer als 
plaatsvervangend voorzitter bij een stembureau 
in Limmen. Het is gezellig om op verkiezingsdag 
zo veel mensen uit het dorp te zien en een 
praatje te maken. Lokale politiek vond ik altijd al 
interessant; het is thuis regelmatig onderwerp van gesprek. Dat is niet bij iedereen 
zo. Terwijl er toch wel behoorlijke beslissingen worden genomen op lokaal niveau: 
komt er een nieuw zwembad? Waar komt een nieuw integraal kindcentrum? Hoe 
gaat de gemeente om met duurzaamheid? Woningbouw? Bereikbaarheid? Door de 
verkiezingen hebben we hier zelf invloed op. Het dorp maken we samen. Dit jaar 
ben ik voor het eerst lid van het hoofdstembureau, dat heeft meer een controlerende 
taak. Ik vind het leuk om zo weer eens wat anders te zien van de verkiezingen.’

 Uw stempas krijgt u thuisgestuurd. U ontvangt die uiterlijk 2 maart

Vind meer algemene 
informatie op
www.castricum.nl/verkiezingen 
en op ElkeStemTelt.nl 
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Hotel Spijkers is de nieuwe theater-
voorstelling van Joost Spijkers samen 
met zijn band, bestaande uit Arend 
Niks, Arno Bakker, Andreas Suntrop 
en Stan Mitrovic. Een muzikaal thea-
teravontuur over de hunkering naar 
verbondenheid, samenzijn en vrij-
heid, en hoe herinneringen die 
verlangens kunnen waarmaken. 
Tijdens het ’s nachts aangeschoten 
wachten op de nachtportier van het 
hotel �itst het leven van de man aan 
hem voorbij. Golven van zoete, pijn-
lijke en geestige herinneringen 
volgen elkaar op. Aangejaagd door 
het in de lobby spelende orkestje 
bezingt de man hoogte- en diepte-
punten uit zijn leven. Een hartstoch-
telijke ode aan de levenden én de 
doden uit zijn geschiedenis. Hier in 
dit obscure hotel, ver weg van de 

waan en de sleur van alledag, wordt 
samen eindeloos gezongen en 
gedanst, gelachen, gehuild en 
gedronken. In Hotel Spijkers hoeft 
een mens nooit meer alleen te zijn.

Met Spijkers II won Joost Spijkers in 
2018 de Poeli�nario cabaretprijs in 
de categorie kleinkunst. Volgens de 
jury stak Spijkers II met kop en 
schouders boven de andere voorstel-
lingen uit. Met zijn muzikale solo-
avontuur laat Joost Spijkers zien dat 
hij nog meer kan dan wat hij doet 
met de Ashton Brothers. Locatie 
diner: Restaurant Spijkers (Raad-
huisweg 3a, 1851 JA Heiloo) Aanvang 
diner: 17.15 uur Kaarten zonder diner 
à 18,50 euro of het Spijkersarrange-
ment à 48,50 euro zijn via www.
cultuurkoepelheiloo.nl te koop.

Ashton Brother Joost Spijkers
in de Cultuurkoepel
Heiloo - Op vrijdag 11 februari treedt Ashton Brother Joost Spijkers op in 
de Cultuurkoepel met zijn voorstelling Hotel Spijkers. Speciaal voor dit 
concert heeft de Cultuurkoepel samen met restaurant Spijkers in Heiloo 
een Spijkersarrangement samengesteld.

Joost Spijkers brengt zijn nieuwe theatervoorstelling Hotel Spijkers. Foto: 
aangeleverd

Heiloo - De programmeurs van de 
Cultuurkoepel krijgen regelmatig 
juweeltjes langs die een breed 
publiek verdienen en prachtig 
passen in de Koepelprogramme-
ring. Onder het motto ‘Koepel 
Keuze’ brengt de Koepel daarom 
een serie optredens, waarbij het 
publiek na het optreden mag 
betalen wat men het waard vond. 
Dit keer het Sweelinck Barokorkest, 
het orkest van de afdeling oude 
muziek van het Conservatorium 
van Amsterdam, waar de Cultuur-
koepel een innige samenwerking 
mee heeft.

Door de vestiging van Pietro Loca-

telli in Amsterdam werd die stad 
een muzikaal centrum van bete-
kenis. Locatelli begon namelijk een 
uitgeverij voor bladmuziek die 
internationaal aanzien genoot. Het 
programma bestaat uit werken van 
componisten die daarvan pro�-
teerden en van Locatelli zelf. Ster-
violist Emmanuel Resche-Caserta 
leidt vanaf de aanvoerdersstoel.

Zondag 13 februari aanstaande om 
15.15 uur. Wilt u verzekerd zijn van 
een plaats, reserveer dan uw 
kaarten à 2,50 euro via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of koop ze 
bij het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo.

Het Sweelinck Barokorkest 
in Cultuurkoepel

Het Sweelinck Barokorkest uit Amsterdam. Foto: aangeleverd

Castricum - Op zondag 20 februari 
vindt in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 een presentatie over 
iconen plaats. Iconen komen uit de 
traditie van het Oosterse Chris-
tendom en hebben al een geschie-
denis van minstens vijftienhonderd 
jaar. Johan Maat zal iets vertellen 
over die geschiedenis en de posi-
tieve spiritualiteit daarin. Aparte 
aandacht is er voor een drietal 
beroemde iconen.
De presentatie gaat vergezeld van 
fragmenten uit de Slavisch-Byzan-

tijnse zangtraditie. De muziek klinkt 
met daarbij beelden van kerken in 
Georgië. Bijzondere kloosters bij de 
bergmassieven van de Kaukasus, in 
de halfwoestijn op de grens met 
Azerbeidzjan en midden in groene 
heuvels. De middag wordt georgani-
seerd door ‘De Witte Duif’ en heeft 
de opzet van een zogenoemd 
‘Dui�e’ in aangepaste vorm. 
Vanwege corona geen informeel 
samenzijn met een drankje en 
samen delen van eten dat ieder 
meeneemt. Dit keer ruimte voor 

vragen ná de presentatie en voor 
wie dat wil wordt er brood en soep 
geserveerd.

Programma 
Van 16.00 uur tot circa 17.00 uur 
presentatie in de dorpskerk. De 
toegang is gratis, maar een donatie 
naar draagkracht voor de voedsel-
bank is welkom. Bezoekers dienen 
bij binnenkomst een coronatoe-
gangsbewijs (QR-code) te tonen en 
onderling zo veel mogelijk afstand 
te houden.

Iconen en Slavisch Byzantijnse 
muziek in de dorpskerk

Castricum - Op 14 februari om 16.00 
uur opent burgemeester Toon Mans 
een bijzondere expositie in Geester-
hage aan de Geesterduinweg 7. Het 

jaarthema van het Nederlands bureau 
voor Toerisme is ‘Ode aan het land-
schap’ en Stichting Oer-IJ is hierop 
ingesprongen met ‘Ode aan het Oer-IJ’. 

De cursisten bij Toonbeeld hebben, 
geïnspireerd door dit thema, werk 
gemaakt van de mooie, bijzondere 
landschappen waar wij Castricummers 
zelf tussen wonen.
Onder leiding van de docenten 
Fennanda Eleveld, Afke Spaargaren en 
Ingrid Mol is de afgelopen maanden 
gewerkt met olie- en acrylverf en kera-
mische materialen. Het vervaardigde 
werk wordt nu in Geesterhage 
tentoongesteld. De Stichting Oer-IJ 
sluit aan met een deel van het werk 
dat is ingeleverd voor de wedstrijd die 
eerder heeft plaatsgevonden. Met een 
kort verhaal, een gedicht, een foto of 
met een kunstwerk kon men een 
eigen lofzang brengen aan het land-
schap. Een selectie van schilderijen, de 
vier beste foto’s en het prijswinnende 
gedicht van deze wedstrijd zijn bij 
deze expositie te zien. Het tentoonge-
stelde werk blijft te bewonderen tot 
11 april en de toegang is gratis.

Expositie Oer-IJ in Toonbeeld

Het landschap in het Oer-IJ-gebied, vastgelegd op het witte doek door Marjan 
Lievaart. Foto: aangeleverd

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

woensdag 19.30 uur

Death on the Nile
donderdag 19.30 uur

zondag 19.00 uur

The Truffle Hunters
maandag 19.00 uur

woensdag 19.00 uur

Amélie 20th anniversary
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag & dinsdag 

19.30 uur

The King's Man
donderdag & vrijdag 19.00 uur

zondag 15.30 uur

West Side Story
zaterdag 19.00 uur

dinsdag 19.00 uur

No Time To Die
zondag 15.00 uur

Sing 2

Programma 3 februari t/m 9 februari

LET OP: Vanaf heden is voor iedereen van 
13 jaar of ouder het tonen van een geldig 

vaccinatie-, herstel- of testbewijs in de 
CoronaCheck-app + legitimatiebewijs 

(vanaf 14 jaar) verplicht!

Diep in de bossen van Piemond in 
Noord-West-Italië zoekt een groep 
oude mannen samen met hun 
trouwe honden naar ’s werelds 
duurste ingrediënt: de witte Alba 
tru�el. 
Dit fabelachtige, waargebeurde 

verhaal over de inwoners van een 
vergeten, kleine gemeenschap, die 
geestdriftig proberen hun buitenge-
wone levensstijl te behouden en 
hun land te beschermen, is een ode 
aan een levenslange, menselijke 
passie.

The Truffle Hunters

Het lijkt erop dat de meest verschrik-
kelijke tirannen en criminelen van de 
geschiedenis een oorlog beramen 
waar miljoenen slachto�ers zullen 
vallen. 
De taak om hen te stoppen, is maar 

één toe te vertrouwen. In een race 
tegen de klok probeert hij de wereld 
te redden. 
Ontdek de oorsprong van de aller-
eerste onafhankelijke inlichtingen-
dienst in The King’s Man.

The King’s Man
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Het idee voor de digitale NEE/JA-sticker 
komt van Mail Distributie Bedrijven 
(MailDB), de branchevereniging van de 
verspreiders van reclamefolders. Kern-
gedachte is dat inwoners online regis-
treren of ze wel of niet reclamefolders 
willen ontvangen. Bezorgers moeten in 
dat geval tijdens hun bezorgroute bij 
elk adres op hun telefoon eerst 
checken wat de bewoner geregistreerd 
heeft. Raadsheer: ,,Dit plan is voor 
bezorgers praktisch onhaalbaar. Het 

heeft ook geen enkel voordeel voor 
wie dan ook, hooguit voor de folder-
branche zelf. Voor de krantenbezorger 
is het ondoenlijk om de bezorging 
zorgvuldig te doen als hij constant zijn 
telefoon in hand moeten hebben om 
te kijken wie er wel of geen folders  in 
de bus wil.’’ De introductie van het digi-
tale registratiesysteem lijkt vooral een 
poging van de folderverspreiders te 
zijn om hun omzet te redden. ,,Als 
krantenbedrijf willen wij hier niet bij 

betrokken worden. Wij brengen lokaal 
nieuws en zijn een belangrijk  onder-
deel van de samenleving. Men heeft 
eerder met succes de keuze gemaakt 
voor de JA/NEE-sticker en wij vinden 
als krantenbedrijf dat je de mensen er 
niet opnieuw mee moet lastigvallen. 
De reclame in onze kranten zorgt 
ervoor dat alle bewoners gratis nieuws 
kunnen ontvangen en de lokale onder-
nemers meer omzet kunnen gene-
reren. Dat is een heel andere insteek 
dan de vaak landelijke ketenfolders 
hebben. Daarom willen wij bij dit 
ondoordachte plan niet betrokken 
raken. De enige overeenkomst is dat 
het gratis in de bus valt en daarmee 
houdt elke vergelijking op.’’

Castricum - De Regio Media Groep, uitgever van nieuwsbladen in diverse 
gemeenten, waaronder ook deze krant, is geen voorstander van de digi-
tale variant op de JA/NEE-sticker. Volgens directeur Frits Raadsheer 
kleven er te veel praktische nadelen aan het systeem en is het voor 
bezorgers vrijwel onmogelijk om ermee uit de voeten te kunnen.

Verzet tegen invoering digitale brieven-
bussticker: ,,Biedt geen enkel voordeel!’’

Door Aart Tóth

Twee jaar corona en de daarbij 
horende maatregelen zorgen ervoor 
dat er geen sprake was van een 
normaal ondernemersleven. De 
gemeente heeft hulp geboden door 
kwijtschelding en bijdragen aan 
verschillende ondernemers. Op voor-
spraak van burgemeester Toon Mans 
en gesteund door het college mocht 
wethouder Ron de Haan met de 
ondernemers in gesprek om hen 
�nancieel een hart onder de riem te 
steken. En dat gebeurt. De onderne-
mersverenigingen kunnen eenmalig 
rekenen op 80.000 euro.

Publiekstrekkers
Ron de Haan: ,,We hebben met de 
ondernemersverenigingen 
gesproken dat zij op 80.000 euro 
mogen rekenen om de lokale 
economie weer een impuls te geven 
met publieksacties. Enkele organisa-
ties die daarvoor in aanmerking 
komen zijn het Ondernemersfonds 

Dorpshart, Ondernemers Vereniging 
Castricum, Ondernemersvereni-
gingen Limmen en Akersloot, de 
vrouwen verenigd in Goed Contact, 
het Luifelberaad aan de Torenstraat, 
de winkeliersvereniging Geesterduin, 
de Limmer Ondernemers Vereniging, 
de lokale Horeca ondernemers, de 
strandondernemers en de ambu-
lante handel in Bakkum en 
Castricum. Van de organisaties wordt 
een praktisch plan gevraagd hoe zij 
de beschikbare gelden willen 
besteden, gericht op het (winkelend) 
publiek. Dat kan zijn organiseren van 
een evenement, markt of zichtbare 
verbetering openbare ruimte en zo 
meer. Zo zal er aandacht komen voor 
de dorpsmarkt in Castricum en de 
Streekmarkt in Bakkum, evene-
menten Castricum, Bakkum, Limmen, 
De Woude en Akersloot en voor de 
leefbaarheid in al onze kernen.’’

Ambitieuze ideeën
De Haan: ,,Castricum telt negen 
ondernemers- en winkeliersvereni-

gingen die zich bezighouden met 
zzp’ers, ambulante handel en MKB. Al 
deze groepen hebben het behoorlijk 
benauwd gehad de afgelopen 
periode. Plannen werden gestald en 
ondernemersreserves droogden op. 
Ook het fonds Versterking Winkel- 
Verblijfsgebieden (VWV) had te 
lijden onder de pandemie. Er zijn 
mooie en ambitieuze ideeën - 
sommigen al ver uitgewerkt - voor 
het Kerkplein en de Burgemeester 
Mooijstraat. Ik wil er graag uitvoering 
aan geven wanneer we daar met 
elkaar, de gemeenteraad, onderne-
mers en inwoners de schouders 
onder zetten. De afgelopen periode 
hebben we veel signalen ontvangen 
van zelfstandig ondernemers die 
tussen wal en schip zijn geraakt en 
niet in aanmerking kwamen voor 
steun vanuit de landelijke overheid. 
Dat zorgde voor stress. Met alleen 
kwijtschelding van belastingen en 
he�ngen kom je er niet. Ook een 
brandbrief vanuit het college rich-
ting Den Haag is maar een gebaar.’’ 
De gemeente neemt de komende 
tijd contact op met de ondernemers-
verenigingen over de eenmalige 
bijdrage. Daarna kunnen de plannen 
worden ingediend.

Castricum - Ondernemersverenigingen in de gemeente krijgen eenmalig 
80.000 euro om de lokale economie een impuls te geven. Van de organi-
saties wordt een praktisch plan gevraagd hoe zij de beschikbare gelden 
willen besteden, gericht op het (winkelend) publiek.

Ondernemersverenigingen krijgen geld 
om lokale economie impuls te geven

Wethouder Ron de Haan, deels in het zonnetje op het marktpleintje in Bakkum onder een lantaarn die niet zou misstaan in het 
Dorpshart. Foto: Aart Tóth

Castricum - Alle cursussen en work-
shops ‘Tassen maken van leer’ gaan 
weer van start in leeratelier POOK-
POOK van beeldend kunstenaar 
Marieke de Vree. Aanmelden kan nog 
en tot Valentijnsdag geldt een 
korting van 25 euro op een cursus of 
workshop. Wil je deze workshop of 
cursus cadeau doen, dan is een fees-
telijk verpakte waardebon (met 
waarde naar keuze) eveneens een 
optie. Er is momenteel volop keuze in 
de Valentines Flower Minibags: kleine 
tasjes (5 x 5 cm) van vintage leer met 

bloemenprint om een geldcadeautje 
in te verpakken, aan een mooi 
boeket te hangen of een wenskaartje 
te schenken. Voor de grote 
verwenner is er de Valentines Tattoo-
bag, de exclusieve beugel-handtas 
van vintage leer die wordt gemaakt 
in een oplage van maximaal tien 
stuks, waar de naam van je geliefde 
op de leren banier in de tattoo kan 
worden gemaakt. Kom snel kijken 
aan de Anna Paulownastraat 30 in 
Castricum of bezoek www.pookpook.
nl voor meer informatie.

Valentijnsdagcadeaus bij POOKPOOK

De exclusieve Valentines Tattoo-bag ban POOKPOOK. Foto: aangeleverd

Proe�essen
,,Het online open huis van Beroeps-
gericht is door ons vorig jaar prima 
ervaren evenals de leuke goodiebag 
en online lessen’’, aldus één van de 
ouders. ,,Mijn zoon volgde de proef-
lessen, ik keek buiten beeld mee en 
de lessen van Natuur & Techniek en 
Wiskunde hebben er absoluut aan 
bijgedragen dat dit nu zijn favoriete 
vakken zijn.’’

Fysiek en online
Dit jaar is het weer mogelijk om de 
leerlingen fysiek te ontvangen bij 
Beroepsgericht, als men een aantal 
belangrijke maatregelen in acht 
neemt. In de eerste plaats mogen 
leerlingen naar binnen onder bege-
leiding van maximaal één ouder, 
moeten de handen gedesinfecteerd 
bij binnenkomst en is het dragen van 
een mondkapje verplicht. Op deze 
manier kunnen ouders en leerlingen 
weer genieten van alles wat er te 
zien en te doen is in de school. Naast 
een fysiek bezoek is het ook nog 
steeds mogelijk om achter de laptop 
of mobiel een kijkje te nemen in de 

school. Juist deze combinatie geeft 
ouders en leerlingen een goed beeld 
van het gevarieerde aanbod. Op 
dinsdag 8 februari is het online open 
huis met proe�esjes, presentaties en 
vragenrondjes en op vrijdag 11 
februari gaan de deuren van de 
school open.

Breedste VMBO-aanbod in de 
regio
Het Kennemer College Beroepsge-
richt biedt het breedste aanbod 
VMBO-onderwijs in de regio met vijf 
pro�elen. Leerlingen kunnen in de 
bovenbouw kiezen voor Bouwen, 
Wonen, en Interieur, Produceren, 
Installeren en Energie, Zorg & 
Welzijn, Horeca, Bakkerij en Recre-
atie, Economie & Ondernemen. De 
school heeft een indrukwekkend 
Techlab met de modernste tech-
nieken voor de eigen leerlingen en 
voor alle bassischool- en vmbo-leer-
lingen uit de regio. 

Kijk op https://beroepsgericht.
kennemercollege.nl/open-dagen 
voor meer informatie.

Online open huis zo gek nog niet
Heemskerk - Scholen stonden twee jaar geleden voor het eerst voor de 
uitdaging om een online open huis te organiseren in coronatijd, zo ook 
het Kennemer College Beroepsgericht. Inmiddels is men heel wat erva-
ringen rijker en biedt het online open huis echt een mooie aanvulling op 
het traditionele bezoek aan de school.
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Ouders ervaren tegenwoordig een nieuw 
dilemma: geef ik toestemming voor het vacci-
neren van mijn kind? Of heeft mijn kind mijn 
toestemming niet nodig?

In de wet is daarover het volgende bepaald. 
Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf 
beslissen of ze een coronavaccinatie willen. Voor 
kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zij zelf een 
stem hebben, maar daarnaast toestemming van 
hun ouders moeten vragen. Bij kinderen tot 12 
jaar hebben alleen de ouders zeggenschap: zij 
bepalen of het kind gevaccineerd wordt of niet. 

Maar wat nou als een gezaghebbende ouder zijn 
of haar toestemming weigert? Hoe los je dat op? 

Als ouder kan je het geschil via een advocaat aan 
de rechter voorleggen op grond van artikel 
1:253a BW. Dit artikel geeft een rechter de moge-
lijkheid om een knoop door te hakken, wanneer 
twee gezaghebbende ouders het niet eens 
worden over een beslissing die hun kind aangaat. 
Het wel of niet vaccineren van een kind valt hier 
ook onder. De rechter zal in deze gevallen alle 
belangen tegen elkaar afwegen, en daarbij aan 
het belang van het kind extra gewicht 
toekennen. Om het belang van het kind in te 
kleuren, worden kinderen van 12 (en bij sommige 
rechtbanken 10) jaar en ouder uitgenodigd voor 
een kindgesprek. 

Als kind kan je ook zelf de wens om je te laten 
vaccineren aan een rechter voorleggen. Hiervoor 
bestaat een zogeheten informele rechtsingang: 
je kan de rechter bellen, mailen of een brief 
schrijven. De rechter besluit vervolgens of hij/zij 
het verzoek in behandeling neemt. Als het 
verzoek in behandeling wordt genomen, worden 

ook hier alle belangen (die van de ouders en het 
kind) tegen elkaar afgewogen. 

Dit gebeurde ook in een recente uitspraak van 
de rechtbank Noord-Nederland, waar de rechter 
naar aanleiding van een brief van een minderja-
rige, de ouders heeft uitgenodigd voor een 
zitting. Na a�oop van de zitting besloot de 
rechter als volgt:   
Gelet op het positieve advies van de gezondheids-
raad en de bij vaccinatie betrokken belangen, in het 
bijzonder de belangen van [de minderjarige 1] zoals 
die hiervoor zijn verwoord, brengen met zich dat de 
rechter vervangende toestemming geeft die het 
mogelijk maakt dat [de minderjarige 1] zich laat 
vaccineren. 

Kortom: indien je jouw kind of jezelf wil 
vaccineren, en een ouder weigert zijn toestem-
ming te geven, kan het lonen om het geschil aan 
een rechter voor te leggen. 

Heb je daar vragen over? Neem dan contact op 
met mr. R. Bottenheft (r.bottenheft@tanger.nl), 
mr. Z.C.E. Houben (z.houben@tanger.nl) of mr. 
S.B. Boekema (s.b.boekema@tanger.nl). 

072-531200
Tanger & Boddaert Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Mijn kind wil een corona-
vaccinatie, mag dat zomaar? 

Castricum - PWN is in januari gestart met de vernieuwing van het volledige entreegebied vanaf bezoekerscentrum De 
Hoep tot aan de Johannisweg. Er komt een groot plein met banken, bloemrijke begroeiing en ruimte voor het 
opvangen van regenwater. Ook wordt de verkeerssituatie in het entreegebied aangepast, waardoor er een veilige 
inrichting ontstaat op de plek waar auto’s te gast zijn. Het parkeerterrein blijft grotendeels onveranderd en is tijdens de 
werkzaamheden gewoon bereikbaar. Verwacht wordt dat de klus medio april van dit jaar is geklaard. Tekst en foto: 
Hans Boot

Entreegebied De Hoep op de schop

Door Aart Tóth

Boterkoeken; van oudsher een 
lekkernij, als natuurlijk de juiste 
kwalitatieve ingrediënten gebruikt 
worden. Daar kun je bij De Roset in 
ieder geval van uitgaan. Inderdaad is 
de ‘klapper’ de roomboterkoek tradi-
tioneel, ouderwets lekker met room-
boter voor een uitgekiende prijs. Dan 
zijn er nog negen speciale boter-
koeken zoals, kokos, triple chocolate 
en de succesvolle passiefruit. De hier 
genoemde boterkoeken bevatten 
geen noten! Ook zijn er boterkoeken 
in de smaken pecan/honing en 
amarena/cranberry (met amarena-
kers, cranberry en amandelspijs) om 
te smullen, waar wel noten in 
verwerkt zijn. Dan nog boterkoeken 
in de smaken framboos, amandel/
kaneel, salted caramel en gember. 
Deze boterkoeken zijn niet te 
versmaden met amandelspijs en 

waarin noten verwerkt zijn. Al deze 
extra speciale niet te overtre�en 
boterkoeken in de Boterkoeken-
maand. Trouwens, ook na de Boter-
koekenmaand is een deel van de 
uitgebreide keuze ook nog verkrijg-
baar, allemaal naar ouderwets recept!

Misschien een idee voor de komende 
Valentijnsdag om een nieuwe smaak 
boterkoek te proeven, namelijk verse 
framboos met zo’n prachtige roze 
kleur aan de binnenzijde, natuurlijk 
ook bij patisserie De Roset verkrijg-
baar. Om mee te nemen op ko�e- of 
theevisite, waar je duidelijk mee kunt 
scoren. Meteen nog even een tip qua 
bewaren van een boterkoek: bewaar 
hem in de koelkast, voor de ultieme 
smaakbeleving. 
Meer weten over de lekkernijen van 
De Roset? Kijk dan op www.deroset.
nl en verbaas je over de mogelijk-
heden en kwaliteitsproducten.

Boterkoekenmaand bij De Roset
Castricum - We kunnen het wel van de daken schreeuwen: de Boterkoe-
kenmaand van 1 februari t/m 28 februari bij Patisserie De Roset in alle 
vestigingen. Elke week is er een andere smaak in de aanbieding. Dus 
zowel vanuit de thuisbasis in Castricum aan de Burgemeester 
Mooijstraat, als ook de vestigingen in winkelcentrum Geesterduin 
Castricum, winkelcentrum De Mare Alkmaar en winkelcentrum Midden-
waard in Heerhugowaard.

Wendy en Kim startklaar om je zo’n heerlijke boterkoek te overhandigen. 
Foto: Aart Tóth

Castricum - Na ruim vijf weken sluiting 
als gevolg van de aangescherpte coro-
namaatregelen is Huis van Hilde weer 
open voor publiek! Het archeologiemu-
seum is weer te bezoeken op de regu-
liere openingstijden; van dinsdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Het is vooralsnog niet nodig om van 
tevoren te reserveren. Toegang met de 
Museumkaart is gratis.

Schatten in het echt bekijken
Tijdens de lockdown konden geïnteres-
seerden via sociale media mini-
colleges volgen over onder meer isoto-
penonderzoek op ‘Cees de steen-

tijdman’ en de bronsschat. Veel leuker 
is het natuurlijk om die vondsten in het 
echt te bekijken. En gelukkig kan dat 
nu weer! Zo’n duizend archeologische 
schatten en zestien levensechte recon-
structies van mens�guren vertellen het 
verhaal over de geschiedenis van onze 
provincie en haar bewoners.

Veilig bezoek
Dankzij de extra maatregelen is een 
bezoek aan Huis van Hilde veilig en 
verantwoord. Naast het coronatoe-
gangsbewijs is het dragen van een 
mondkapje in het museum verplicht. Er 
is voldoende ruimte om afstand te 
kunnen houden tot bezoekers en 
medewerkers waardoor reserveren of 
tijdsloten momenteel niet nodig zijn. 
Het DOK Café is helaas nog gesloten.

Hildes rondje
Combineer je bezoek aan Huis van 
Hilde met een beleveniswandeling van 
ongeveer drie kilometer door de 
omgeving van Huis van Hilde. Beklim 
de Papenberg, ontdek de geheimzin-
nige kunstbunker, aai de dieren van ‘t 
Dierenduintje en beantwoord onder-
tussen de vragen. De plattegrond voor 
Hildes rondje kun je ophalen bij Huis 
van Hilde. Kijk op www.huisvanhilde.nl 
voor meer informatie over je bezoek 
aan Huis van Hilde.

Huis van Hilde is weer open!

Een jeugdige bezoekster bewondert 
de expositie in het Huis van Hilde. 
Foto: aangeleverd





12 inderegio.nl • 2 februari 2022NIEUWS

Door Hans Boot

De parkeervoorzieningen bij het 
strand worden al bijna 90 jaar door 
de familie Biesterbos geëxploiteerd. 
Maarten Biesterbos uit Limmen 
kreeg in 1933 al toestemming voor 
de bouw van een heuse parkeerga-
rage, waarin plaats was voor een 
veertigtal auto’s op de begane grond 
en 3.000 �etsen in de kelder daar-
onder. Naast de garage konden nog 
eens 200 auto’s worden geparkeerd. 
Een gedurfde onderneming, want de 
auto was nog lang geen algemeen 
vervoermiddel.

De parkeergarage werd in de 
oorlogsjaren gesloopt, maar 
omstreeks 1950 op dezelfde plek 
herbouwd. Na de aanleg van een 
nieuwe parkeerplaats bij de politie-
post aan de overkant van de Zeeweg 

werd de garage nog slechts gebruikt 
als stalling voor �etsen en brommers.

Eind jaren 60 werd de parkeernood 
voor auto’s zo schrijnend, dat 
besloten werd tot de aanleg van het 
huidige grote parkeerterrein dat met 
een capaciteit van circa 1.500 auto’s 
in april 1971 werd geopend.

Na het maken van diverse plannen 
werd er tussen Biesterbos, PWN en 
de gemeente in 2000 overeenstem-
ming bereikt over de herinrichting 
van het strandplateau. Dat werd een 
jaar later gevolgd door de realisatie 
van een autovrij plateau en aanpas-
sing van de onoverdekte gratis �et-
senstalling zoals deze nu nog 
bestaat.

Nieuwe voorzieningen
Floor Biesterbos, achter-achterklein-

dochter van Maarten, vertelt namens 
de aanvrager van de omgevingsver-
gunning wat de plannen inhouden: 
,,Omdat de gemeente aangaf de 
versie met maximale stallingscapaci-
teit (circa 3.600 �etsen en 320 scoo-
ters per dag) niet te ondersteunen, is 
gekozen voor een kleinschaligere 
optie qua �etscapaciteit die geheel 
binnen eerder gemaakte afspraken 
met de gemeente valt. We hadden 
graag goedkeuring gehad voor de 
uitgebreidere optie, omdat er een 
fors veranderende vraag naar stal-
lingscapaciteit is. De nu ingediende 
bouwaanvraag zorgt in ieder geval 
voor een grotere dagcapaciteit 
�etsen (2.250) en scooters (240) dan 
nu beschikbaar (resp.1.000 en 125) is. 
Er is veel vraag naar bewaakte stal-
ling in verband met duurdere �etsen 
en scooters, maar door deze uitvoe-
ring van het plan is dat helaas ook 
veel beperkter mogelijk. Het gratis 
�etsen stallen wordt echter fors 
uitgebreid.’’

Kort parkeren
,,Uiteraard hopen we het kort 
parkeren via deze aanvraag ook 
eindelijk te mogen en kunnen reali-
seren. Hiervoor moeten we 175 
parkeerplaatsen inleveren, waarvoor 
de gemeente nog toestemming 
moet geven. Wel hebben we die van 
PWN voor het plan en het plaatsen 
van zonnepanelen, omdat we elek-
trisch rijden en laden willen facili-
teren en er nu al een enorm tekort is 
aan laadpalen. Het is de bedoeling 
dat we maximaal inzetten om vanaf 
2030 geheel zelfvoorzienend te zijn 
en alleen nog maar emissieloze voer-
tuigen faciliteren. Zodoende zetten 
we maximaal in op het terugdringen 
van de stikstofuitstoot conform het 
regeerakkoord. Daarin staat dat de 

uitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn 
vergeleken met die van 2019. Onze 
doelstelling is echter dat die naar nul 
gaat.’’

Reactie wethouder
Strandwethouder Ron de Haan: ,,De 
herbouw en vernieuwing van de �et-

senstalling zullen een hele verbete-
ring zijn, waar de gemeente graag 
aan meewerkt, want de huidige stal-
ling staat op instorten en is om die 
reden niet meer in gebruik. Voor-
komen moet worden dat honderden 
�etsen in de berm van de Zeeweg 
achtergelaten worden.’’

Castricum - PaanZee heeft onlangs een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend voor het bouwen van een bewaakte stalling voor �etsen en 
scooters en het aanpassen van het parkeerterrein aan het strand. Als de 
gemeente daarop positief reageert, zou na jaren lang gesteggel eindelijk 
het kort parkeren kunnen worden ingevoerd.

Plan voor nieuwe parkeervoorzieningen aan het strand

De parkeergarage in 1933. Foto: Oud-Castricum

De situatie rond 1980. Op het strandplateau en de oude parkeerplaats kon nog 
worden geparkeerd. Foto: Oud-Castricum

De huidige �etsenstalling. Foto: Hans Boot

Artist impression van de plannen van PaanZee. Afbeelding: aangeleverd



Catering menu
Wederom en op veler ver-
zoek is het weer mogelijk om  
afhaalmaaltijden te bestel-
len bij het Julianaklooster 
van het Onze Lieve Vrouw ter 
Nood. 

Ons menu voor thuis.
Bestel snel en reserveer alvast 
vooruit. Alle gerechten zijn per 
persoon, en alle gerechten met 
een* kunnen ook glutenvrij 
besteld worden.

• Bestellingen kunnen dagelijks 
opgehaald worden van 15:00 
tot 17.30 bij het secretariaat 
van het klooster: Hoogeweg 
65, Heiloo

• Geef op de bestelpagina bij 
‘extra informatie/bestelno-
tities’ aan de exacte tijd aan 
dat je de bestelling komt 
ophalen.

• Bestellingen tot 12:00 uur 
kunnen dezelfde dag opge-

haald worden.
• Alleen bestellingen via onze 

website zijn mogelijk.
• Niet in de gelegenheid om 

te komen afhalen? In over-
leg kunnen wij het ook gratis 
bezorgen.

• Wij houden ons uiteraard aan 
de RIVM-richtlijnen.

• Minimaal 1,5 meter afstand.
• Maximaal 3 gasten tegelijk 

bij het secretariaat.
• Ons menu staat op de website 

en facebook.
• Let goed op jezelf, kom alleen 

langs als je klachtenvrij bent.
• Na ontvangst verzoeken wij je 

direct naar buiten te gaan.
• Smakelijk eten en tot snel.

Maaltijden bestellen bij het  
Julianaklooster Onze Lieve Vrouw ter Nood

Onze Lieve Vrouw ter Nood biedt 
u in de aankomende 
periode wederom de mogelijk-
heid om maaltijden te bestellen 
en af te halen. Onze Italiaanse 
chefs, Monica, Stefano,Valentina 
en Andrea, verzorgen overheer-
lijke Italiaanse gerechten die u 
na betaling via iDeal bij ons kunt 
ophalen.
Bestellen kan op onze website via 
www.olvternood.nl/catering  

Nonna’s lasagna
( lasagna al ragú ) 
Huisgemaakte Italiaanse 
lasagna naar traditioneel 
familierecept, met gehakt 
, tomatensaus , Parme-
zaanse- en mozzarella-
kaas . . . . . . . . . . . . € 13.50 

LASAGNA MET GROENE 
PESTO 
Heerlijke groene vari-
ant van de traditionele 
lasagna: groene pesto , 
bechamelsaus , snoepto-
maten , pijnboompitten, 
Parmezaanse-en mozza-
rella kaas. . . . . . . . € 13.50

LASAGNA MET ZALM EN 
SPINAZIE 
Gourmette lasagna met 
gerookte zalm, spinazie, 
bechamelsaus, Parme-
zaanse- en mozzarella 
kaas.  . . . . . . . . . . . € 14.50

RISOTTO AI FUNGHI 
Roomzachte risotto met 
paddenstoelen ,Parme-
zaanse kaas en peterselie 
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  €11.50

PENNE ALLA BOLOG-
NESE
De echte Italiaanse pasta 
met tomatensalsa ge-
bakken met ui ,wortel en 
selderij , met gehakt en 
Parmezaanse kaas .
 . . . . . . . . . . . . . . . . € 10.50

Gnocchi alla boscaiola 
Een echte Italiaanse spe-
cialiteit , de gnocchi zijn 
gemaakt met verse aard-
appelen en tarwemeel ,ze 
zijn overgoten met een 
saus van paddenstoelen 
en room , Italiaanse worst 
en Parmezaanse kaas
 . . . . . . . . . . . . . . . . € 12.50

MEZZI RIGATONI ALLA 
“Amatriciana “
Van Italiaanse traditie 
een pasta rijk aan sma-
ken in zijn eenvoud, het is 
gemaakt met tomaten-
saus , guanciale ( gerookt 
spek) en pecorino kaas . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . € 10.50

BIJGERECHTEN:

VERDURE GRIGLIATE 
 gegrilde groenten)
Gegrilde aubergine , 
courgette en rode paprika 
met olie, peterselie , knof-
look en balsamico € 5.00

PORTOBELLO RIPIENO
 ( gevuld portobello )
Portobello-champignon 
gevuld met bechamel-
saus, gehakte champig-
nons ,ham en kaas .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5.50

HOOFDGERECHTEN:

POLPETTE AL SUGO CON 
FAGIOLI 
Gehaktballetjes in tomaten-
saus met bonen .
Huisgemaakte runderge-
haktballetjes met peterselie, 
knoflook, Parmezaanse kaas, 
mosterd en een bonenstoof-
pot met tomatensaus en 
knoflook  . . . . . . . . € 1 5.50

COTOLETTE DI AGNELLO 
CON CAROTE
Lams koteletten gemarineerd 
met knoflook, peterselie en 
olie met winterpeen mix 
gebakkenste knoflook en 
roomboter. . . . . . . .€ 17.50

POLLO ALLA CACCIATORA 
CON PATATE 
Gebraden kip met paprika , 
olijven , cherry tomaten , ui , 
knoflook
peterselie met geroosterde 
aardappelen. . . . . . € 5.50

ZOET VOOR NA - 
DESSERTS

TIRAMISÚ CLASSICO 
Traditioneel tiramisú uit 
eigen keuken, gemaakt van 
verse mascarpone, espresso 
ko¢e , savoiardi (lange vin-
gers koekjes) en cacaopoeder 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5.50

PANNA COTTA CON OREO 
Huisgemaakte panna cotta 
met oreo-koekjes en choco-
lade . . . . . . . . . . . . . € 4.50

TIRAMISÚ CON 
LIMONCELLO
Heerlijke variant van klas-
sieke tiramisú gemaakt met 
biscuitgebak met limoncello 
en verse mascarpone .€5.50

TORTA DELLA NONNA 
Huisgemaakte kruimelgebak 
gevulde met patisserie crème 
en pijnboompitten.€ 4.50

HEILIGDOM EN 
BEDEVAARTSPLAATS ONZE 
LIEVE VROUW TER NOOD.

Hoogeweg 65 |  1851 HJ Heiloo 
www.olvternood.nl

072-5051288

LASAGNES , RISOTTO 
EN PASTA’S
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Castricum - De eerste maand van 
2022 zit er al weer bijna op, maar 
corona heeft de wereld nog steeds in 
zijn greep en berichten vanuit de 
overheid zijn ook niet altijd positief. 
De in�atie en gebrek aan koopkracht 
zijn aan de orde van de dag en daar-

door zijn er steeds meer huishou-
dens die de tering naar de nering 
moeten zetten. Zij zijn niet meer in 
staat om de nodige inkopen te doen 
om een menswaardig bestaan te 
leiden. Weinig positieve berichten 
dus en dat is voor diaconie De Goede 

Herder een reden te meer om weer 
verder gaan met de inzamelingen 
ten behoeve van de voedselbank.

Elke eerste vrijdag van de maand 
staan de vrijwilligers tussen 10.00 en 
12.00 uur bij de ingang van de Sint 

Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 
113 om uw bijdragen in ontvangst te 
nemen. Niet alleen houdbare etens-
waren (ook die in blik en/of pot), 
maar ook allerlei toiletartikelen waar-
onder ook maandverband, poets- en 
schoonmaakmiddelen zijn welkom, 

maar het mag ook ko�e, thee of 
koekjes zijn. Verse producten en alco-
holische dranken kunnen de vrijwil-
ligers helaas niet aannemen. Laat het 
groeiend aantal mensen dat noodge-
dwongen van de voedselbank 
gebruik moet maken niet in de steek!

Inzameling voor de voedselbank op vrijdag 4 februari

VVD Castricum staat in de startblokken 
met veel nieuwe gezichten, die samen 
met de ervaren raadsleden een 

enthousiaste en betrokken fractie 
vormen. Dekker ,,Wij zijn ervan over-
tuigd dat een gemeenteraad moet 

blijven vernieuwen. Nieuwe gezichten 
brengen nieuwe perspectieven en 
inzichten. De VVD heeft goede nieuwe 

kandidaten gevonden die samen met 
onze ervaren raadsleden onze dorpen 
nog beter kunnen maken. Een mooie 
mix tussen jong en oud, ondernemers, 
studenten, mensen uit het bedrijfs-
leven maar ook mensen vanuit maat-
schappelijke organisaties. We kiezen 
hiermee duidelijk voor de lange 
termijn en staren ons niet blind op de 
komende vier jaar.’’

Na Rob Dekker staat Gerrit Krouwel uit 
Castricum, de senior van de partij, op 
plek 2. Met veel energie en jarenlange 
raadservaring blijft hij zich actief 
inzetten voor woningbouw voor jong 
en oud. Op plek 3 staat Jeroen Slot uit 
Limmen. Hij is werkzaam bij een grote 
energieleverancier en wil met zijn erva-
ring onze dorpen klimaatbestendig 
maken, waarbij voldoende draagvlak 
bij onze inwoners voorop staat. De 
eerste nieuwkomer staat op plek 4 en 
is Martin Coenen uit Castricum. Hij is 
partner bij een groot accountantskan-
toor. Martin wil zijn �nanciële kennis 
en ervaring in het bedrijfsleven 
inzetten om de lokale economie te 
stimuleren en erop toe te zien dat de 
gemeente �nancieel verantwoorde 
keuzes maakt. Tessa Esser-de Bree is 
nieuw op plaats 5. De geboren en 

getogen Castricumse is regiomanager 
sales en marketing bij een kansspelor-
ganisatie en tevens meervoudig 
Nederlands kampioen wedstrijd-skiën. 
De voormalig Sportvrouw van 
Castricum wil haar enthousiasme, 
kennis en ervaring inzetten op sport, 
beweging en zorg. Op de plaatsen 6 tot 
en met 10 staan respectievelijk Daan 
Hespe, Victor van der Wel, Andries de 
Rooij, Renata Shalders en Loek Wellink.

Binnen VVD Castricum bestaan diverse 
plannen voor het verbeteren van de 
gemeente Castricum. Dekker: ,,Er 
worden inmiddels meer woningen 
gebouwd, maar dat aantal moet 
omhoog naar 250 per jaar. We gaan per 
wijk samen met inwoners een plan 
maken voor de verduurzaming van 
woningen en bouwprojecten. We 
kijken hoe we de gezondheidszorg 
kunnen verbeteren en tegelijkertijd 
betaalbaar kunnen houden met 
menselijke maat. Door grip te houden 
op de gemeente�nanciën kunnen we 
onze voorzieningen blijven verbeteren 
zoals bijvoorbeeld investeren in 
nieuwe scholen.’’ Op https://castricum.
vvd.nl kunnen belangstellenden het 
complete verkiezingsprogramma 
bekijken.

Castricum - Met de slogan ‘Castricum blijft goed, wordt beter’ gaat VVD Castricum de gemeenteraadsverkie-
zingen in. Lijsttrekker Rob Dekker, Akersloter in hart en nieren en al tien jaar in de VVD-fractie, is bovenal trots 
op zijn gemeente: ,,Wij hebben de mooiste achtertuin van Nederland! Wij wonen in dorpen waar mensen elkaar 
kennen en groeten op straat. Actieve verenigingen, betrokken ondernemers, voorzieningen voor jong en oud, 
strand, zee, duinen, bollenstreken, bossen en meren.’’

VVD-kandidaten: ,,Betrokken inwoners vol optimisme’’

De bovenste tien kandidaten op de kieslijst bij VVD Castricum. Foto: aangeleverd



Een heerlijke boterkoek voor de winnaar!
Castricum -  Het wordt smikkelen en smullen voor de 
winnaar van onze puzzel. Onder de inzenders van de 
juiste oplossing verloten we namelijk deze week een 
boterkoek naar keuze, beschikbaar gesteld door patis-
serie en chocolaterie De Roset. Kies je voor de traditio-
nele versie, of ga je liever voor één van de negen (!) 

andere smaken? Van pecan/honing tot amandel/kaneel 
en van triple chocolate tot framboos, er valt heel wat te 
kiezen deze maand. Het zijn namelijk Boterkoekweken 
bij De Roset en ter gelegenheid daarvan is er extra veel 
keus in deze lekkernij. En zo’n lekker stuk boterkoek past 
bij elke gelegenheid!

Mail de oplossing voor maandag 7 februari naar: puzzel@castricummer.nl 
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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67 12 26 87 11 19 22 10 43 56 1 83 24

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. sterke sportkleding; 7. traktement; 12. Engels
telwoord; 13. katachtig roofdier; 14. Organisatie van Amerikaan-
se Staten (afk.); 15. naamloze vennootschap (afk.); 17. winter-
voertuig; 19. heldendicht; 21. met name (afk.); 22. boomsoort;
24. van vervolging afzien; 27. reuzenslang; 28. grauw en flets;
30. deel van hals; 31. schaakterm; 32. iemand die op bezoek is;
33. dameskleding; 35. tijdelijk in gebruik nemen; 37. brandstof
(Engels); 38. rugtas voor soldaten; 41. opstootje; 42. voorstuk
van een vrachtwagen; 44. vriendelijk en goed van karakter; 46.
trots; 47. hooimaand; 48. geen enkel persoon; 49. opera van
Verdi; 50. inenting; 52. talrijk; 54. tv-zenders zoeken; 56. water-
kering; 58. club van zakenlieden; 61. Duits telwoord; 62. blaas-
instrument; 64. mannetjesbij; 65. gereedschap; 67. nagerecht;
68. nachtroofvogel; 70. sieraad; 72. hogere burgerschool (afk.);
73. hulpdienst; 76. uiting van droefheid; 77. deel van bijbel
(afk.); 78. staafje gips; 79. Duitse ontkenning; 81. vrije universi-
teit (afk.); 82. voormalig Chinees leider; 83. Drents vliegveld; 84.
erfelijke factor; 86. straatsteen; 87. iemand die alleen rekening
houdt met de feiten.

Verticaal 1. sterke drank; 2. muzieknoot; 3. gewicht; 4. dieren-
vacht; 5. deel van kerkklok; 6. ledemaat; 7. onder ede verklaren;
8. wang; 9. vluchtige brandstof; 10. boomsoort; 11. bijdrage
(gift); 16. over (langs); 18. lidwoord; 20. hoofddeksel; 21. spo-
renplant; 23. boterton; 25. berggeel; 26. lastdier; 27. eiland in
Indonesië; 29. zijn mond voorbij pratend; 32. kaap onder Span-
je; 34. steen; 36. deel van koeienmaag; 37. Organisatie van
Amerikaanse Eenheid (afk.); 39. Antilliaans eiland; 40. voorma-
lig Russisch staatsman; 42. appelwijn; 43. dichterbij; 45. brand;
46. Nederlandse vakbond (afk.); 51. kippenloop; 53. explosie-
ven opruimingsdienst (afk.); 54. deel van een woonkamer; 55.
deel van koeienmaag; 56. jongensnaam; 57. deel van een jas;
59. zangstuk uit een opera; 60. zuivelproduct; 62. blunder of
domme fout; 63. jeugdig persoon; 66. kloosteroverste; 67. niet
gebonden (los); 69. waterloop; 71. Nederlands Centrum Vrijwilli-
gerswerk (afk.); 73. afgebroken vast deel; 74. steekwapen; 75.
hoofdstad van Letland; 78. vaatwerk; 80. troefkaart; 82. muziek-
noot; 85. nikkel (scheik. afk.).
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Castricum - Stichting Sport-Z organi-
seert met ingang van 10 februari elke 
donderdagmiddag van 16.00 tot 
17.00 uur SportFUN in Sportcentrum 
De Bloemen. SportFUN-lessen zijn 
bedoeld voor kinderen van 6 tot 16 
jaar die lastig aansluiting vinden bij 
de groep in het reguliere sport-
aanbod of een GGZ-indicatie 
hebben. De begeleiding is er op 
gericht iedereen een plezierige 
sportbeleving te laten ervaren. Het is 
nu mogelijk mee te doen in de nieuw 
op te starten groep, waar je drie 
gratis proe�essen kunt volgen.

Onder begeleiding van professionele 
sporttrainers en in een veilig, peda-

gogische klimaat kunnen de deelne-
mers hun hart ophalen tijdens het 
gevarieerde programma bij de sport-
lessen. ,,De kinderen waar wij mee 
sporten vinden het vaak lastig hun 
gedrag aan te passen in een groep. 
Het stukje structuur wat wij kunnen 
bieden tijdens onze sportlessen 
biedt hen houvast en omdat we 
werken met voldoende begeleiders 
en kleine groepjes lukt het iedereen 
zijn of haar draai te vinden’’, aldus 
Kars Zoon, sportcoördinator bij 
Sport-Z. 
Meer informatie via www.sport-z.
org/sportfuncastricum of bij Kars 
Zoon (k.zoon@sport-z.org / 06 
10076545).

Wekelijks sportaanbod voor kinderen 
die elders buiten de boot vallen

SportFUN biedt aangepast sporten voor kinderen in een plezierige omgeving. 
Foto: aangeleverd

Sabine (34) collecteert al tien jaar 
voor de Hartstichting. Ze vertelt: 
,,Collecteren is een mooie bezigheid 

om anderen te helpen en sociale 
contacten te leggen.’’ Iedereen een 
gezond hart, dat is de droom van de 

Hartstichting. Al meer dan 55 jaar 
investeert de organisatie in onder-
zoek en innovaties op het gebied van 
preventie en zorg. De jaarlijkse 
collecte is daarbij onmisbaar. Sabine: 
,,Tegen mensen die twijfelen, zeg ik 
altijd: ‘Je doet het natuurlijk in de 
eerste plaats voor anderen, maar je 
haalt er ook veel voor jezelf uit’. Dat 
meen ik echt. Je leert je wijk goed 
kennen, doet sociale contacten op in 
je buurt. Zeker als je ergens net 
woont. Ik heb al mooie contacten 
zien ontstaan. Zo ken ik een aantal 
mensen die door de collecte goede 
vrienden zijn geworden. En je weet 
dat er met de opbrengst belangrijk 
onderzoek gedaan wordt om hart- en 
vaatziekten in de toekomst te vermin-
deren en beter te behandelen.’’

Meld je aan
Meedoen is makkelijk. Je loopt in je 
eigen wijk en het werk duurt onge-
veer twee uurtjes. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via Paul Kok 
(pauluskok@gmail.com / 06 
53153214). Online aanmelden via de 
landelijke organisatie is ook mogelijk 
(www.hartstichting.nl/wordcollec-
tant) of bel met 070 3155695.

Castricum - Van 10 tot en met 16 april vindt de jaarlijkse collecteweek van 
de Hartstichting plaats. Om deze week tot een succes te maken, is de 
Hartstichting op zoek naar zoveel mogelijk collectanten. Tijdens de 
collecteweek komen de collectanten in beweging voor een gezond hart 
voor iedereen.

Hartstichting zoekt collectanten

Sabine collecteert voor de Hartstichting. Foto: aangeleverd
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BURGERLIJKE STAND

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

OVERLEDENEN
Akersloot: 14-01-2022 Petrus Zonneveld, weduwnaar van Adriana M. 
Winter. Castricum: 15-01-2022 Antje Zwaan, weduwe van Johannes P.M. 
Baars. Limmen: 11-01-2022 Wilhelmina Marianne Elisabeth van Duijnen, 
weduwe van Petrus P. Weber. 13-01-2022 Adrianus Cornelis Deijlen, 
weduwnaar van Hillegonda G. Schut. 21-01-2022 Alida Helena Leijen, 
weduwe van Simon A. van Veen.

GEBOORTES
Castricum: 12-01-2022 Fem Mooij, dochter van Sebastiaan A. Mooij en 
Dominiek Pronk. Elders: 29-12-2021 Louise Til van Heerden, dochter van 
Robin van Heerden en Lara S. Vonk. 02-01-2022 Fynn Olivier Scheerman, 
zoon van Maikel Scheerman en Rianne C. van Pinxteren. 07-01-2022 
Fenna Elis Post, dochter van Stefan Post en Ti�any Hooijschuur. 14-01-
2022 Jack Schuitmann, zoon van Marco Schuitmann en Kayleigh Beste.

LEZERSPOST

Afgelopen november stond ik in de Castricummer met een crowdfun-
dingsactie om mee te kunnen doen aan het para world championship 
surfen in Californië. Hierbij wil ik iedereen, die daarvoor heeft gedoneerd, 
enorm bedanken!

Het WK werd in december 2021 gehouden in Pismo Beach Californië. Ik 
kreeg op het laatste moment een wild card en daarom moest er hals-
overkop van alles geregeld worden. Daarnaast had ik eigenlijk geen idee 
wat mij te wachten stond. Er waren verschillende klassen en ik werd 
uiteindelijk ingedeeld in de klasse prone surfen 2 (op je buik op een surf-
plank). Dit was wel even een tegenvaller, want daar had ik helemaal niet 
op getraind. Mijn eerste ervaring met het pronen was dan ook direct op 
het WK. Helaas zijn we hierdoor niet zo hoog geëindigd. Wel heb ik de 
smaak nu te pakken en weten we veel beter wat we volgend jaar kunnen 
verwachten. We zien veel kansen om mijzelf, het team om mij heen en de 
materialen te verbeteren. Dit jaar komen we dus een stuk sterker terug!

Bart Beentjes, Castricum

Bedankt!

Bart Beentjes in Californië. Foto aangeleverd

Castricum - Forza! gaat de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in met 
twee oud VVD’ers op de lijst. Naast 
commissielid Tino Klein stelt ook José 
van den Berg zich verkiesbaar.
Fractievoorzitter Ralph Castricum 
blijft lijsttrekker van de partij. Plek 
twee is voor de 76-jarige Tino Klein 
die sinds 2017 aan Forza! verbonden 
is. Klein werkte dertig jaar als ambte-
naar voor de gemeente Castricum. 
José van den Berg (66) was VVD-
raadslid in de gemeente Limmen. Bij 

de verkiezingen van 2018 was Van 
den Berg nog kandidaat voor de VVD 
Castricum. Uit onvrede over de ‘linkse 
koers’ sloot zij zich aan bij Forza!.

‘Jong talent’
Op plek vier van de kieslijst staat de 
17-jarige Dean Piepers, de jongste 
kandidaat deze verkiezingen. Plek vijf 
is voor Danielle Pino (45). Overige 
namen op de kieslijst van Forza! 
presenteert de partij in de komende 
weken.

Twee oud VVD’ers 
op kieslijst Forza!

Door Aart Tóth

Allereerst bij ondernemers en perso-
neel, blijer kon je ze niet maken. Glazen 
gepoetst en bierpompen grondig 
doorgespoeld om het gerstenat te 
laten stromen. Enige minpuntje was de 
sluiting om 22.00 uur, maar daar is 
tijdelijk overheen te komen. Al het 
meubilair staat keurig op de voorge-

schreven afstand en het verplicht 
controleren van de QR-code van 
bezoekers wordt als van zelfsprekend 
aanvaard. Natuurlijk zijn theater 
Koningsduyn, museum Huis van Hilde 
en Filmhuis Corso ook in feeststem-
ming met het openen van de deuren. 
Buiten al die vrolijke gezichten is er ook 
nog waakzaamheid. Dat is trouwens 
een stukje zelfre�ectie van bezoekers 

en restaurants en cafés, controleren op 
de QR-code. Als daar te veel de hand 
mee wordt gelicht komen we onszelf 
tegen bij oplopende besmettingen en 
eventueel terugdraaien van de o zo 
verlangde vrijheden. Dus daar gaan we 
niet vanuit en houden ons aan deze 
minimale beperkingen om lekker uit 
eten te gaan of een tapbiertje te gaan 
nuttigen. Uiteraard allemaal lokaal bij 
onze ‘eigen’ horecagelegenheden in 
Dorpshart Castricum, Limmen en 
Akersloot. Trouwens Bakkum en de 
strandpaviljoens horen daar ook bij. De 
horeca kan wel een oppepper 
gebruiken!

Castricum - Gerommel met het schuiven van tafels, stoelen en 
barkrukken was zeker waar te nemen voorafgaande aan de opening van 
de horeca na een veel te lang durende gedwongen sluiting. Het ontbrak 
er nog aan dat er slingers werden opgehangen, maar de stemming zat er 
al snel in.

Hoera, horeca opennnnn…!
Het dorpshart leeft weer, nu de horeca heropend is. Foto: Aart Tóth

Door Hans Boot

De Castricumse parochie De Goede 
Herder nam in oktober vorig jaar 
afscheid van de in Ethiopië geboren 
pastoor Kaleab die per 1 september 
2008 werd aangesteld. Ook de roots 
van zijn opvolger Ruben Torres (1971) 
liggen in een ver land, zoals hij 
vertelt: ,,Ik ben geboren in Naga City 
op de Filippijnen en kom uit een 
gezin met zeven kinderen. Op mijn 
twaalfde jaar wist ik al dat ik priester 
wilde worden. Daarom ging ik op de 
Filippijnen naar het seminarie, waar ik 
�loso�e en theologie studeerde. 
Vervolgens studeerde ik psychologie 
aan de universiteit van Nueva 
Caceres.’’

In 2004 kwam Ruben naar Nederland: 

,,Dat gebeurde op uitnodiging van 
bisschop Jos Punt die een goed 
contact had met de Filipijnse 
bisschop Benjamin Almoneda. Twee 
jaar later ben ik door bisschop Punt 
als eerste Filippijn tot priester gewijd 
in de Sint-Bavokathedraal in Haarlem. 
Vanaf die tijd diende ik in diverse 
parochies van het bisdom in Nieuw-
Vennep en Buitenkaag, waar ik als 
kapelaan begon. Sinds 2014 was ik 
daar actief als pastoor voor zo’n 4400 
parochianen die waren verdeeld over 
twee kerkgebouwen en twee 
verschillende geloofsgemeen-
schappen. Al met al heb ik daar 
negen zeer boeiende jaren 
meegemaakt.’’

Castricum
In september vorig jaar werd bekend 

dat Ruben pastoor Kaleab zou 
opvolgen. ,,Toen Mgr. Hendriks mij op 
de hoogte bracht van mijn nieuwe 
benoeming voor de zes parochies 
van het samenwerkingsverband ‘De 
Heilige Familie’ in de IJmond heb ik 
daar oprecht en onmiddellijk ja op 
gezegd, want het is een nieuwe 
uitdaging en een mooi avontuur. Ik 
ben nu werkzaam in een gebied met 
26.000 parochianen en ben 
verbonden aan acht kerken. Voor mij 
is de Pancratiuskerk in Castricum het 
dichtste bij, want sinds half december 
woon ik in een appartement naast de 
kerk. Dat bevalt me goed, al is het 
nog niet helemaal ingericht. 
Castricum is overigens een prachtig 
dorp met veel aardige mensen, dus ik 
voel me hier al aardig thuis’’, aldus de 
nieuwe pastoor.

Welkom
Alhoewel corona met het verlies van 
dierbaren niet aan zijn familie en 
vorige parochies voorbij ging, ziet 
Ruben de toekomst met vertrouwen 
tegemoet: ,,Het warme welkom dat ik 
heb mogen ervaren, heeft mij daarin 
al voor een groot deel gesterkt. Uiter-
aard zal ik mij ook inzetten om zo snel 
mogelijk aan mijn nieuwe omgeving 
gewend te raken en ik hoop dat mijn 
parochianen mij daarbij zullen 
helpen.’’

Op de vraag of hij het niet erg druk 
krijgt met het dienen van zes paro-
chies, luidt het antwoord: ,,Ja, er komt 
heel wat op mij af, want ik moet veel 
vergaderen, diensten voorbereiden 
en ook bijvoorbeeld zieken bezoeken. 
Gelukkig word ik ondersteund door 
collega-priesters en diakens. Tot slot 
kan ik alleen maar zeggen: ik doe 
mijn best en God doet de rest.’’

Nieuwe pastoor voor Pancratius
Castricum - Ruben Torres is 23 januari geïnstalleerd als pastoor voor zes 
samenwerkende rooms-katholieke parochies in de IJmond, waarvan 
Castricum deel uitmaakt. Dat betekent dat hij als opvolger van Kaleab 
Masresha Shiferaw de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat onder zijn 
hoede heeft.

Pastoor Ruben Torres voor het altaar van de Pancratiuskerk. Foto: Hans Boot
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