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Heldere informatie over het
coronavirus voor iedereen

Bewoners Bakkum
tegen voorkeurslocatie
nieuwe Cunera

Voedselbank IJmond-Noord:
‘lichtpuntje als het niet goed
gaat’

REGIO MEDIA GROEP

LAMSWORSTJES

25% KORTING
NIEUW!!!

VITELLO TONNATO SALADE
100 GR. € 2,95
SOEP V/D WEEK:

BRUINE BONENSOEP
PER POT € 3,99

MAALTIJD V/D WEEK VOOR 2 PERS.

BOERENKOOL OF
ZUURKOOL, ROOKWORST
EN JUS
SAMEN € 6,99
Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

Barre weer biedt ook voordelen
Castricum - Afgelopen weekend gold ‘code rood’ en luidde het advies om niet de weg op te gaan als dit niet noodzakelijk was. Sommigen maakten van de nood
een deugd en zagen toch de voordelen van het barre winterweer. Het stel op de foto haalde de langlaufski’s van zolder, bond ze onder en ging al glijdend een
blokje om. Ze werden gespot op de Walstro. Een mooi alternatief nu de wintersportvakantie door corona niet kan doorgaan. Foto: Henk de Reus

CKenG en GDB gaan fuseren
Castricum - De gemeenteraadspartijen CKenG (Castricum Kern(en)
Gezond) en GDB (Gemeente- en Dorpsbelang) hebben de handen ineen
geslagen om samen voor de verkiezingen van 2022 ‘een solide, brede
lokale partij’ te vormen.
Door Hans Boot
Volgens de bestuursvoorzitters van
de lokale partijen CKenG en GDB is
er al enige jaren sprake van een
gestage uitbreiding van het aantal
politieke partijen in de Castricumse
gemeenteraad, zoals Bert Meijer
(voorzitter GKenG) toelicht: ,,In de
raad zitten op dit moment tien politieke partijen en een afgesplitste
partij. Met elf partijen en een
college, dat niet kan rekenen op een
meerderheid, leidt dit tot een niet
altijd efficiënt en slagvaardig opererend gemeentebestuur.” Cees Hollenberg (voorzitter GDB) vult aan: ,,Dit is
niet in het belang van de inwoners
van onze gemeente. Van de elf
partijen zijn er vier lokaal (CKenG,
Vrije Lijst, GDB en Fractie van
Schoonhoven) en als we Forza! ook
als lokale partij mogen rekenen, zijn
het er maar liefst vijf.”

Verkennende gesprekken
Het bestuur van CKenG vond dit geen
goede ontwikkeling en nam daarom
ongeveer anderhalf jaar geleden het
initiatief om te onderzoeken of een
fusie met een of meerdere andere
lokale partijen mogelijk was: ,,Na
ampele overweging vielen, op basis
van politiek inhoudelijke en culturele
verschillen, partijen als De Vrije Lijst,
Forza! en Fractie van Schoonhoven af.
Het bestuur is daarna verkennende
gesprekken gestart met GDB. Dat
heeft geresulteerd in een fusiestuurgroep, waarvan namens CKenG
Mariska Tauber en ik en namens GDB
Cees Hollenberg, Bart Dekker en
Herman Sterken deel hebben uitgemaakt”, aldus Meijer.
Unaniem advies
Hollenberg vertelt hoe het verder
ging: ,,De gesprekken hebben in een
prima, open en respectvolle sfeer

plaats gevonden. Daarop heeft de
fusiestuurgroep een unaniem advies
uitgebracht om te komen tot een
fusie tussen CKenG en GDB. Vervolgens hebben de in totaal zo’n veertig
leden van beide partijen ook
unaniem ingestemd met de fusie.
Onder de werknaam CKenG/GDB is
er een voorlopig bestuur gevormd,
waarin Bert en ik de functies van
voorzitter en vicevoorzitter
bekleden. Wij zijn ook beiden
beschikbaar voor een nieuw te
vormen bestuur.”
Overeenkomsten en verschillen
Natuurlijk bestaan er naast overeenkomsten tussen de fusiepartners ook
verschillen. Meijer: ,,Het GDB is altijd
wat voorzichtiger geweest als het
om bouwen in het buitengebied
gaat, maar daar komen we wel uit.
We zijn beiden van mening dat
allerlei postzegelplannetjes niet
werken en ernaar gestreefd moet
worden om voor de gehele
gemeente een nieuw bestemmingsplan te maken.’’
Lees verder op pagina 14.
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BOTERKOEK
WEKEN
BOTERKOEK VAN DE WEEK
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IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
BOTERKOEK
AMARENA/CRANBERRY
SALTED CARAMEL
PECANNOTEN HONING
KANEEL AMANDEL

KOKOS
FRAMBOOS
GEMBER
TRIPLE CHOCOLATE
IRISH COFFEE
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Verkiezingspagina
woensdag 10 februari 2021
Komende weken leest u op deze pagina de actuele informatie over de verkiezingen voor de
Tweede Kamer in maart. Heeft u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met ons
Team Verkiezingen: bel met ons (14 0251) of mail naar verkiezingen@castricum.nl
Meer lezen over stemmen in onze gemeente? Ga naar www.castricum.nl/verkiezingen.
STEMMEN OP 17 MAART, VROEG STEMMEN EN BRIEFSTEMMEN

Corona-veilig stemmen
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart. Dan
zullen er nog steeds corona-maatregelen gelden. Dus maken wij
de verkiezingen corona-proof. Hieronder staat hoe. U kunt alles
ook nalezen op de webpagina www.castricum.nl/verkiezingen.

Andere stembureaus
en meer verkiezingsdagen
■ U STEMT IN EEN STEMBUREAU

OP 15, 16 OF 17 MAART

Wij zorgen ervoor dat stemmen in maart
corona-veilig is voor alle kiezers. Dat doen wij zó:

Bent u 70 jaar of ouder? Dan zijn er voor u
extra dagen om te stemmen. U kunt met
uw stempas niet alleen op 17 maart maar
ook op 15 of 16 maart uw stem uitbrengen. Zo spreiden we het aantal mensen
dat komt stemmen over meerdere dagdelen.

- we hebben voor een deel andere stembureaus
(stemlokalen) dan u gewend bent. Die zijn veel groter.
Daardoor kunnen wij - en u als kiezer - goed afstand
houden.
- we maken veilige looproutes, aparte in- en uitgangen,
en ‘eenrichtingsverkeer’
- mondkapjes, kuchschermen, handgel, schone potloden het is er allemaal
- we maken aanraakvlakken vaak schoon
- ouderen kunnen ook op 15 en 16 maart stemmen,
of per brief.

17 maart stembureaus geopend voor iedereen

Ik ben jonger dan 70 jaar.
Waar kan ik stemmen?

■ GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR

• Gemeentehuis Castricum
• Gymzaal Eerste Groenelaan
Castricum
• De Kern Overtoom Castricum
• Pastorie RK kerk Castricum
• Gymzaal Walingstuin Castricum
• Gymzaal Rooseveltlaan Castricum
• Sportcentrum De Bloemen
Castricum
• Biljartclub Van Speykkade Castricum
• Gymzaal Vondelstraat Castricum

U krijgt eind februari uw stempas opgestuurd. Op 17 maart neemt u die samen
met uw identiteitsbewijs, mee naar het
stembureau. U kunt die dag stemmen tussen 7:30 en 21:00 uur.
■ ANDERS DAN ANDERS!

De stembureaus zijn voor een deel andere
dan u gewend was. We maken dit keer
namelijk gebruik van grote, ruime locaties.
Het kan dus zijn dat het stembureau waar
u meestal heen ging, dit keer ‘niet meedoet’.

• De Oude Keuken Oude Parklaan
Castricum
• Huis van Hilde Westerplein
Castricum
• FASE FIER Castricum
• ’t Kruispunt Akersloot
• Sportcentrum De Lely Akersloot
• De Storey Club Akersloot
• Het Kleurenorkest Limmen
• Vredeburg Limmen
• Sportcentrum De Enterij Limmen

■ MOBIEL STEMBUREAU:

•
•
•
•

Voorop uw stempas staat het adres van
het dichtstbijzijnde stembureau. Wilt u
daar alstublieft gaan stemmen? Als dat
echt niet lukt, mag u naar een ander
stemlokaal in de gemeente komen. Welke
dat zijn staat in de lijst hiernaast:

Sans Souci: 11.00 - 12.00 (alleen voor bewoners)
De Cameren, Limmen: 11.00 - 12.00 (alleen voor bewoners)
Strammerzoom, Akersloot: 16.30 - 17.30 (alleen voor bewoners)
De Kemphaan, de Woude: 19.00 - 20.30

LET OP: Bent u jonger dan 70 jaar maar heeft u een kwetsbare gezondheid?
Dan kunt u ook gebruik maken van de extra verkiezingsdagen op 15 en
16 maart (zie ‘Ik ben 70 jaar of ouder’).

Kom stemmen als u gezond bent
en mét mondkapje
Het is belangrijk dat u alleen komt stemmen als u gezond bent. Daarom krijgt
u gelijk met uw stempas de Gezondheidscheck toegestuurd, begin maart.
Daarmee kunt u – kort voor de verkiezingsdatum - controleren of u ‘gezond
genoeg’ bent. Bent u niet ﬁt, dan kunt u
niet zelf gaan stemmen, maar kunt u wel
iemand machtigen om voor u te gaan
Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

stemmen. Daarover krijgt u later nog
informatie.
Voldoet u wel aan de gezondheidscheck,
dan kunt u zelf gaan stemmen. U moet
wel altijd de veiligheidsregels van het
stemlokaal opvolgen: houd afstand, volg
hygiëneregels op. En doe uw mondkapje
op.

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Ik ben 70 jaar of ouder.
Waar en hoe kan ik
stemmen?

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)
info@castricum.nl

Niet alles is nog tot in de puntjes
bekend. Maar in de komende
weken hoort u daar meer over. En
dat is zeker op tijd. Volgt u daarom
deze Verkiezingspagina, of onze
webpagina over de verkiezingen.

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

U krijgt eind februari uw stempas (Stempluspas) opgestuurd, die u samen met
uw identiteitsbewijs meeneemt naar het
stembureau. Hieronder staat in welke
stembureaus u kunt stemmen en wanneer precies. De stembureaus zijn voor
een deel andere dan u gewend was.
We maken dit keer namelijk gebruik van
grote, ruime locaties. Het kan dus zijn
dat het stembureau waar u meestal heen
ging, dit keer ‘niet meedoet’.
Op 17 maart kunt u tussen 7:30 en
21:00 uur stemmen in de stembureaus
uit de lijst links (hiernaast).
Op 15 en 16 maart kunt u tussen
7:30 en 21:00 uur stemmen in:
• ‘t Kruispunt Akersloot
• Gemeentehuis Castricum
• Vredeburg Limmen
LET OP: Ook als u jonger bent dan
70 jaar maar wel een kwetsbare
gezondheid heeft, kunt u van deze
service gebruik maken.
■ OF U STEMT PER BRIEF

U hoeft niet per sé in een stembureau
uw stem uit te brengen. U kunt er ook
voor kiezen om uw stem per brief te laten
weten. Daarvoor krijgt u begin maart een
tweede pakketje per post toegestuurd.
Daarin zitten een blanco stembiljet, twee
enveloppen en een uitleg. U kunt thuis
het stembiljet invullen en in de envelop
opsturen. Óf u brengt de envelop met uw
stem langs:
Op 10, 11, 12, 15 of 16 maart tussen
9:00 en 17:00 uur; of op 17 maart tussen
7:30 en 21:00 uur in:
• ‘t Kruispunt Akersloot
• Gemeentehuis Castricum
• Vredeburg Limmen
Kijk voor meer informatie
op onze website:

www.castricum.nl
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Agenda raadsinformatiebijeenkomst /
commissies 11 februari 2021
19.30 – 20.45

Raadsinformatieavond
Presentatie locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End

19.30 – 20.45

Presentatie Tijdelijke wet- en tijdelijke maatregelen COVID-19 in Castricum

Elke dag krijgen we veel informatie over het coronavirus. Van richtlijnen en maatregelen van
de overheid tot het laatste nieuws over het aantal besmettingen in binnen- en buitenland.
Niet voor iedereen is deze informatie even makkelijk te begrijpen. Zo’n 2,5 miljoen
Nederlanders zijn laaggeletterd, daarnaast zijn er ook veel mensen die de Nederlandse taal
niet goed beheersen. Graag wil de gemeente voor iedereen informatie over het coronavirus
begrijpelijk maken. Heeft u moeite met het begrijpen van de informatie die wordt gedeeld
over het coronavirus, of kent u iemand die dit lastig vindt?

Pauze
21.00 – 22.30

Tijdelijke commissie begroting
Tijdelijke Commissie Begroting spoor 1

Informatie eenvoudig uitgelegd en in andere talen
Via de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
uitgelicht-corona/persconferenties-corona-in-eenvoudige-taal, vindt u heldere informatie over
het coronavirus, verteld in eenvoudige woorden en voorzien van duidelijke afbeeldingen.

Agenda Raadsplein
18 februari 2021
19.30 – 21.00

Commissies
Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End

19.30 – 21.00

Auditcommissie

Via de website van Pharos (landelijk expertisecentrum voor gezondheid), www.pharos.nl/
coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus, vindt u alle informatie over
het coronavirus in verschillende talen. Doe hier vooral uw voordeel mee en deel deze informatie
ook met mensen in uw omgeving van wie u weet dat zij de taal niet machtig zijn. Alleen samen
krijgen we corona onder controle.
Vragen of meer weten? Neem dan contact op met het Sociaal Team via 14 0251 of e-mail uw
vraag naar:
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl (als uw postcode begint met 1901)
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl (als uw postcode begint met 1902)
sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl (als u woont in een van de andere
postcodegebieden)

Pauze
21.15 – 22.30

Diversen rondom Limmen Zandzoom:
- Zesde herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom
- Motie woningbouwprogrammering Limmen Zandzoom

2 februari 2021

2 februari 202
21.15 – 21.45

Commissie Algemene Zaken*

2 februari 2021

1A Besluitenlijst raadsvergadering 4 februari 2021
1B Lijst van ingekomen stukken
1C Lijst ter inzage gelegde informatie
1D
Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad
22.45 – 23.00

Coronaregels
Coronaregels
Coronaregels

Van 10 februari 2021 tot en met minstens 2 maart 2021

Van 10 februari 2021 tot en met minstens 2 maart 2021

Raadsvergadering

Van 10 februari 2021 tot en met minstens 2 maart 2021

1 Opening en mededelingen
Werk thuis
Draag een mondkapje
Heb je klachten?
Is het druk?
Nies en hoest
Was je handen
Houd afstand
als dat kan
waar verplicht
Laat je testen
Ga dan weg
in je elleboog
2 Vaststellen agenda
Houd 1,5 meter afstand
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten
3 Debat raad
Werk thuis
Draag een mondkapje
Heb je klachten?
Is het druk?
Nies en hoest
Was je handen
Houd afstand
Werkalsthuis
Heb je klachten? Laat je testen
Is het druk?
Nies en hoest
dat kan Draag een mondkapje
waar verplicht
in je elleboog
A Actuele politieke onderwerpen
Was je handen
Houd afstand Ga dan weg
als dat kan
waar verplicht
Laat je testen
Ga dan weg
in je elleboog
Houd 1,5 meter afstand
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten
4 Besluitvorming
Houd 1,5 meter afstand
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten
A Zienswijze op kadernota Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer (RAUM) 2022
Max. 1 gast per dag Ga max. 1 keer per
Max. 2 mensen
Houd buiten
Pretpark en
Thuis
Buiten
B Zienswijze op kadernota GGD Hollands Noorden 2022
en houd afstand
dag op bezoek
of 1 huishouden
ook afstand
dierentuin
C 1e begrotingswijzing GGD Hollands Noorden 2021
Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek
Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden
Pretparken, dierentuinen zijn dicht
Max.
1 gast
dagmax.
Ga max.
1 keer
Max.
2 mensen
Max. 1 gast
per
dagperGa
1 keer
perper
Max.
2 mensen Houd buiten
Houd buitenPretpark en Pretpark en
Thuis
Buiten
Thuis
Buiten
D Zienswijze op kadernota VVI Alkmaar 2022
en houd afstanddag op
dagbezoek
op bezoek
of 1ofhuishouden
en houd afstand
1 huishouden ook afstand
ook afstanddierentuin dierentuin
E Zienswijze op kadernota WNK Personeelsdiensten 2022
Ontvang
thuis
maximaal
gast per
dag envan
houdde
afstand
gast Ga maximaal
1 keer
perop
dagbezoek
op bezoek
Houd
ook buiten
afstandafstand
van mensen
uw huishouden
Pretparken, dierentuinen
zijn dichtdierentuinen zijn dich
Ontvang thuis maximaal
1 gast
per
dag en1houd
afstand
gast van
Gademaximaal
1 keer per
dag
Houd
ook buiten
vanbuiten
mensen
buiten uw huishouden
Pretparken,
F Zienswijze op kadernota Omgevingsdienst Noord Holland Noord
(ODNHN) 2022
Publieke
Max. 2 mensen
Zwembad
Museum en
G Zienswijze op kadernota Cocensus 2022
Gemeentehuis
Bioscoop
Evenementen
binnenruimtes
of 1 huishouden
en sauna
bibliotheek
H Zienswijze op kadernota Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Publieke
Max. 2 mensen
Zwembad
Museum
en
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte
Gemeentehuis is open
Bioscoop
is
dicht
Museum
is
dicht.
Bibliotheek
is
dicht.
Zwembad
en
sauna
zijn
dicht
Evenementen
zijn verboden
Gemeentehuis
Bioscoop
of 1 huishouden
en sauna
(RHCA) 2022
bibliotheek
Publieke binnenruimtes
Max. 2 mensen
ZwembadEvenementen
Museum en
Gemeentehuis
Bioscoop
Evenementen
binnenruimtes
of
1
huishouden
en
sauna
bibliotheek
Maximaal
2
mensen
of
1
huishouden
mogen
samen
naar
een
publieke
binnenruimte
Gemeentehuis
is
open
Bioscoop
is
dicht
Museum
is
dicht.
Bibliotheek
is
dicht.
Zwembad
en
sauna
zijn
dicht
Evenementen
zijn verboden
I Zienswijze op kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte
Gemeentehuis is open
Bioscoop is dicht
Museum is dicht. Bibliotheek is dicht.
Zwembad en sauna zijn dicht
Evenementen zijn verboden
5 Sluiting

Agenda’s vergaderingen
gemeenteraad Castricum

Max. 2 mensen
buiten op 1,5 meter

Sport

Maximaal 2 mensen op 1,5 meter afstand

Sport

Sport

Binnensport

Wedstrijden

en 2groepsles
Max.
mensen
Binnensport
Wedstrijden
buiten
op 1,5 meter
groepsleszijn verboden
Binnensporten
en groepslessen
zijn verboden en Wedstrijden

Max.
mensen
Maximaal 2 mensen
op 1,52meter
afstand

buiten op 1,5 meter

Maximaal 2 mensen op 1,5 meter afstand

Binnensport
Binnensporten
en groepslessen zijn verboden

Horeca

Afhalen en
bezorgen
Afhalen en

bezorgen
Eten afhalen en bezorgen
is mogelijk

Wedstrijden
zijn verboden
Wedstrijden

en groepsles

Binnensporten en groepslessen zijn verboden

Horeca

Horeca

Restaurant
en
café
Restaurant

Restaurant enen
cafécafé
zijn dicht

en en café zijn dichtRestaurant
Eten afhalen en bezorgenAfhalen
is mogelijk Restaurant
bezorgen

Wedstrijden zijn verboden

en café

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Restaurant en café zijn dicht

Winkels voor
Woonwinkel
Apotheek
Vooraf bestellen
20.00
uur
U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen.
Winkels
voor
Woonwinkel Na Na
Apotheek
Vooraf bestellen
20.00
uurgeen
geen
Winkels
Kledingwinkel
Winkels
Kledingwinkelen tuincentrum
levensmiddelen
en drogist
en
afhalen mogelijk
alcohol
levensmiddelen
en tuincentrum verkoop
en drogist
en afhalen mogelijk
verkoop
alcohol
Op dit moment vergadert de raad i.v.m. Corona virtueel. Meer informatie kunt u vinden op
Winkels voor levensmiddelen zijn open Winkels voor levensmiddelen
Apotheek
en
drogist
zijn
open
Kledingwinkel
is
gesloten
Woonwinkel
en
tuincentrum
is
gesloten
Na
20.00
uur
kun
je
geen
alcohol
zijn open
Apotheek en drogist zijn open
Kledingwinkel is gesloten
Woonwinkel en tuincentrum is gesloten
Na 20.00 uur kun je geen alcoholkopen
kopen
Winkels voor
Woonwinkel
Apotheek
Vooraf bestellen
Na 20.00 uur geen
www.castricum.nl/virtueelvergaderen.
Winkels
Kledingwinkel
levensmiddelen
en tuincentrum
en drogist
en afhalen mogelijk
verkoop alcohol
De vergaderstukken kunt u bekijken op castricum.raadsinformatie.nl.
Winkels voor levensmiddelen zijn open

Apotheek en drogist zijn open

Kledingwinkel is gesloten

Woonwinkel en tuincentrum is gesloten

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kope

Wilt u inspreken bij één van de commissievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag
Kinderopvang
voor
Buitenschoolse
Onderwijs
Middelbare
Mbo en
voor Kinderopvang
Buitenschoolse
Onderwijs (vanaf
Mbo
en
van de vergadering aan bij de griﬃe. Bij commissies die zijn aangemerkt met een *Kinderopvang
is inspreken Kinderopvang
Basisschool Middelbare
(vanaf 8 februari)
0 tot
en met 4 jaar
opvang
8 februari)
school
hoger
onderwijs
Basisschool
(vanaf 8 februari)
0 tot en met 4 jaar
opvang
(vanaf 8 februari)
school
hoger onderwijs
niet (meer) mogelijk. U hoeft zich niet aan te melden om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten
Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open Buitenschoolse opvang gesloten
Basisscholen open
Middelbare scholen, mbo en hoger onderwijs op afstand
Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open
Buitenschoolse opvang gesloten
Basisscholen open
Middelbare scholen, mbo en hoger onderwijs op afstand
Kinderopvang
Kinderopvang voor
Buitenschoolse
Onderwijs
Middelbare
Mbo en
uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.
Basisschool
(vanaf 8 februari)

0 tot en met 4 jaar

opvang

Het bezoeken van de fysiotherapeut is toegestaan

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

school

(vanaf 8 februari)

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open
Buitenschoolse opvang gesloten
Raadsspreekuur
Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracties gaan graag met u als inwoner
ContactFysiotherapeut
Kapper
beroepen, zoals:
in gesprek tijdens het raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen een probleem
Contact- aan
Reis zo min
Fysiotherapeut
Kapper
Het bezoeken van de fysiotherapeut
is toegestaan
De kappermogelijk
is dicht
beroepen,
zoals:
of wilt u een idee voorleggen, meld u dan aan via de griﬃe. Dit kan tot en met de donderdag
Het bezoeken van de fysiotherapeut is toegestaan
De kapper is dicht
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is op maandag
ContactFysiotherapeut
Kapper
beroepen, zoals:
1 maart.

Basisscholen open

Reis zo min
mogelijk

Blijf zoveel

hoger onderwijs

Middelbare scholen, mbo en hoger onderwijs op afstand

Noodzakelijk gebruik

Reis niet naar

mogelijk thuis
openbaar vervoer
het buitenland
Blijf zoveel
Noodzakelijk
gebruik Reis
niet naar
het openbaar vervoer
voor noodzakelijke reishet buitenland
mogelijk thuisGa alleen metopenbaar
vervoer

Reis zo min
mogelijk

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

Blijf zoveel
mogelijk thuis

De kapper is dicht

Noodzakelijk gebruik

Reis niet naar

Meer
informatie envervoer
uitzonderingen: het buitenland
openbaar
rijksoverheid.nl/coronavirus
Ga alleen met Meer
het openbaar
vervoer voor
noodzakelijke reis
informatie
en uitzonderingen:
of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

alleen samen krijgen we corona onder controle

alleen samen krijgen we corona onder controle

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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INFOPAGINA
Castricum 10 februari Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Aangevraagd
Richard W. Taylorstraat 4 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst
29 januari 2021 (WABO2100213)
Kerklaan 44 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 januari 2021
(WABO2100214)
Pagenlaan 2c in Limmen (kavel 7), het bouwen van een woning, datum ontvangst 30 januari
2021 (WABO2100221)
Kapelweg 41 in Limmen (kavel 22), het bouwen van een woning, datum ontvangst 29 januari
2021 (WABO2100211)
Beverwijkerstraatweg 152 in Castricum, het bouwen van 3 recreatiewoningen, datum
ontvangst 30 januari 2021 (WABO2100220)
Dusseldorperweg 22a in Limmen, het tijdelijke bewonen van een kantoor, datum ontvangst
2 februari 2021 (WABO2100240)
Heereweg 19a in Castricum, het realiseren van een Bed and Breakfast, datum ontvangst
2 februari 2021 (WABO2100247)
Heereweg 12 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel, datum ontvangst 3 februari 2021
(WABO2100253)
Alkmaarderstraatweg 50 in Castricum, het kappen van een kastanjeboom, datum ontvangst
4 februari 2021 (WABO2100262)
Anna Reynvaansingel 17 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
3 februari 2021 (WABO2100249)
Nansenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de schuur, datum ontvangst 3 februari 2021
(WABO2100259)
Anna Paulownastraat 1 in Castricum, het bouwen van een schuur en het plaatsen van
zonnepanelen, datum ontvangst 1 februari 2021 (WABO2100276)
Dorpsstraat 35a, 35b en 35c in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een terrasoverkapping,
datum ontvangst 1 februari 2021 (WABO2100275)
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
Ruiterweg 61 in Castricum, het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel,
verzenddatum 29 januari 2021 (WABO2002476)

Colofon
Kijk op www.castricum.nl voor
praktische info.
Maak via de website een afspraak voordat
u naar het gemeentehuis komt.
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding
openbare ruimte via de website.
Like ons op Facebook en Twitter
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Klaas Hoornlaan 1 in Akersloot, het bouwen van een nieuwe steiger, verzenddatum
29 januari 2021 (WABO2002604)
Lindenlaan 81 in Castricum, het vergroten van de schuur, verzenddatum 4 februari 2021
(WABO2002625)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Verlengen behandeltermijn
De Woude (Sectie E, nr.641) in de Woude het plaatsen van kastanjehekken, toegangspoort
en het bouwen van een bijenhotel, verzenddatum 2 februari 2021 (WABO2002320)
nabij Oude Parklaan 243, kadastraal perceel Sectie D, nr.1901,1342,1376,1393 in Castricum
het bouwen van een woonzorglocatie, verzenddatum 2 februari 2021 (WABO2002543)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum, het brandveilig gebruik van het pand
WABO2001301
Soomerwegh 1 in Castricum, het wijzigen van de milieu inrichting en het plaatsen van een
geluidscherm (WABO2000565)*
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 11 februari 2021 zes weken ter inzage. Een
belanghebbende kan binnen zes weken na 11 februari 2021 een beroepschrift indienen bij
de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen.
*In verband met de Corona-crisis kan degene die de betreﬀende stukken in wil zien per
e-mail een verzoek indienen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres
postbus@odnhn.nl onder vermelding van het zaaknummer OD.308129, waarna de stukken
digitaal toegezonden zullen worden.
Evenementen en overig vergunningen
verleende standplaatsvergunning (tijdelijk) verkoop groente en fruit van Het Seizoen,
Kooiplein thv nummer 20 in Castricum, verzenddatum 3 februari 2021 (APV2100026)
verleende standplaatsvergunning (tijdelijk) verkoop groente en fruit van Het Seizoen op
iedere vrijdag en zaterdag in de maand april, mei en juni 2021, Kooiplein thv nummer 20 in
Castricum, verzenddatum 3 februari 2021 (APV2100026)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

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

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort, rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën maakt u vooraf een afspraak via
afspraak.castricum.nl of 140251.

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

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

Contact college
Afspraken met burgemeester of
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl
Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de corona-maatregelen, regels voor bijvoorbeeld parkeren, hondenpoep en afval.
boa@debuch.nl

Kaartjesmysterie opgelost
Castricum - Vorige week plaatsten
we in deze krant een artikel over het
kaartje dat het echtpaar Boven een
week ervoor had ontvangen. Een
handgemaakt wenskaartje, met Ari
en Julia als afzenders. Voor Kor en Eja
Boven was het een raadsel wie deze
afzenders waren, maar inmiddels is
dat raadsel opgelost. Naar aanleiding
van onze publicatie heeft het tweetal
zich gemeld.

Freek en Noud bouwden
een heus sneeuwfort
Castricum - Een sneeuwpop maken? Nee, dat vonden Freek en Noud kennelijk geen uitdaging. Ze pakten het groter
aan en bouwden een heus sneeuwfort voor de deur! Mocht het deze week nog tot een sneeuwballengevecht komen,
dan hebben ze in elk geval een prima schuilplaats! Foto: aangeleverd

Het blijkt te gaan om Julia De Jager
en Ari Charlotte Pirovano. De twee
zitten op basisschool Cunera in
Bakkum en zijn al jaren vriendinnen
van elkaar. Ze wilden graag iets liefs
doen voor de ouderen in Castricum
en besloten kaartjes te gaan maken
en bezorgen. Ongeveer 150 kaartjes
hebben ze op die manier bezorgd, zo
ook bij het echtpaar Boven aan de
Oranjelaan. Bij dat adres zijn de
meisjes daags na het verschijnen van
deze krant nog eens teruggegaan.
Het werd een heel gezellig gesprek
en de meiden hadden een plantje en
haring voor het echtpaar meegenomen. Ari en Julia kregen op hun
beurt heerlijke chocolade eieren en

zodra de horeca weer open is en het
echtpaar de coronavaccinatie heeft
ontvangen, willen ze met hun
nieuwe vriendinnen uit eten gaan!

Ari en Julia met het echtpaar Boven.
Foto: Stephanie Mantel
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Juist nu een interieuradvies aan huis!

KERKDIENSTEN

Door Aart Tóth

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastoor Kaleab

Castricum - Het is even behelpen als
je net met veel moeite je huis
verbouwd hebt en je nu aan de
afwerking wilt beginnen. Met een
nieuwe pvc-vloer erin, nieuw behang
en uiteraard mooi gecombineerd
met nieuwe gordijnen en misschien
zelfs prachtige zonwering voor de
komende zomer. Normaal ga je in
Castricum bij ‘Alma Creations’ langs
en laat je jezelf inspireren door het
juiste advies en voorbeelden te over.
Dat gaat voorlopig nog niet vanwege
de lockdown en coronaregels. Minimale oplossing is een blik in de
etalage Dorpsstraat 81, waarbij je
natuurlijk het persoonlijke advies
mist.
Toch is er een oplossing bij Alma
Creations. Je kijkt op www.almacreations.nl of belt gewoon naar 0251
671441. Mailen kan natuurlijk ook
naar info@almacreations.nl en stel je
vragen.
De vraag van Alma zal vervolgens
zijn; ‘Waar kunnen wij je mee
helpen?’ Al jaren zijn zij immers
gewend advies te geven over een

DONDERDAG 11 FEBRUARI

ZATERDAG 13 FEBRUARI

R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, father Mathew met
voorzang van Annie Assendelft
en Ria Peters.
ZONDAG 14 FEBRUARI

Protestantse Kerk Castricum,
Dorpskerk
10.00 uur. ds. Angelique
Rijlaarsdam. Te beluisteren op
Radio Castricum en te volgen via
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl
Professionele voorbereiding van het thuisadvies door Josine van der Matten en
Albert Braspenning. Foto: Aart Tóth

nieuwe vloer, gordijnen, behang,
verlichting, zitmeubilair, tafels en op
maat gemaakte kasten; kortom een
compleet advies.
Ondanks de beperkende coronaregels werken ze bij Alma gewoon
door als voorheen, met vrijblijvend
interieuradvies bij je thuis. Ze komen
met stalen van desgewenste
producten of materialen en geven

adviezen over kleuren en eventueel
een compleet interieurplan.
Dus, of je nu gaat verhuizen,
verbouwen of gewoon wilt veranderen, bel of mail en maak een
afspraak voor een passend advies!
Tot ziens bij u thuis! En alles volgens
de richtlijnen van het RIVM. Het team
Alma - Albert, Marco, Anneke en
Josine.

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

RK. St. Pancratiuskerk
9.15 uur, pastoor Kaleab met
voorzang o.l.v. Joost Doodeman.
Vooraf aanmelden noodzakelijk
0251-652479 op dinsdag en
vrijdag 09.30 - 11.30 uur. Viering
tevens te volgen via
YouTube: Katholieke Kerk regio
0251 - YouTube.
Evangeliegemeente Castricum
10:00 uur, Elsa Waljaard. Uitsluitend te volgen met https://
www.egcastricum.nl/go/
livestream/
DINSDAG 16 FEBRUARI

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.

HUISARTSEN
AVOND-, NACHT- EN
WEEKENDDIENST

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.

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

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 derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke 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.
WWW.CASTRICUMMER.NL

WAARNEMING

Het moderne, lichte gebouw van het Ichthus Lyceum aan de Wolff en Dekenlaan in Driehuis. Foto: aangeleverd

Online Open Dag Ichthus Lyceum
Driehuis - Op zaterdag 13 februari
gaan de virtuele deuren van het
Ichthus Lyceum in Driehuis wagenwijd open voor alle leerlingen van
groep 8, hun ouders en alle andere
belangstellenden. Hoewel het
Ichthus Lyceum iedereen natuurlijk
het allerliefst persoonlijk in het
moderne, lichte gebouw aan de Wolff
en Dekenlaan zou verwelkomen,
heeft de school een bruisende online
Open Dag op het programma staan.
Dit zal een uitstekend alternatief
bieden voor een fysiek bezoek.
De website zal op zaterdag 13
februari van 10.00 tot 12.30 uur
volledig in het teken staan van de
Open Dag.
Wat is er voor de bezoekers allemaal
te beleven?

Live vlogs via
Instagram en YouTube
Een enthousiaste groep leerlingen
van het Ichthus Lyceum zal live via
Instagram vlogs verzorgen. Bekijk het
gebouw door de ogen van een leerling, en laat deze vragen stellen aan
de docenten of leerlingen die hij of
zij onderweg tegenkomt! Via
YouTube zal er een live rondleiding
door een docent te zien zijn.

Google Meets met docenten,
mentoren en schoolleiders
Wilt u weten hoe de leerlingen de
school ervaren, of vraagt u zich af
hoe een mentor een leerling
begeleidt?
Gedurende de hele Open Dag kunt u
live in gesprek met docenten,
mentoren, leerlingen, het zorgteam
en schoolleiders. Zij kunnen uw
specifieke vragen beantwoorden.

Informatiefilmpjes
Welke vakken worden er gegeven in
de brugklas en wat gebeurt er in de
lessen? Met welke methode wordt er
gewerkt en waarom? Wat doet een
brugklasmentor precies? Wat leer je
allemaal op het Technasium? Via informatieve filmpjes wordt er antwoord
gegeven op heel veel vragen.

www.ichthuslyceum.nl
Voor alle bovenstaande Open Dagactiviteiten kunt u zaterdag 13
februari vanaf 10.00 uur terecht op
de website www.ichthuslyceum.nl.
Het Ichthus Lyceum is een school
voor gymnasium, atheneum en havo
met een erkend Technasium.

Op werkdagen is er een onderlinge waarneemregeling voor
en door praktijken Bakker,
Hoekstra, Coppoolse, v.d.
Maarel en Mohammadnia. Info
via websites, deurposters en
telefoonbandjes.

Lachen is gezond
Castricum - Lachcoach Marleen
Heeman gaat haar online lachsessie
wegens groot succes herhalen.
Samen lachen , zomaar nergens om.
Gewoon omdat dat kan. Aanstekelijk,
hartverwarmend, energie-opwekkend, simpel. Iedereen kan het al,
gewoon doen dus! Op maandag 15
februari en maandag 1 maart kan
van 10.00 tot 10.30 uur wederom via
Zoom worden gelachen met elkaar.
Wie mee wil lachen, kan zich via
heeman@humorcoach.nl aanmelden.
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Veelzijdige Tanja Koet brengt
thema corona op creatieve wijze in beeld
Castricum - Waan je niet in Zuidoost-Azië als je binnenkort een riksja in Castricum rond ziet rijden. De veelzijdige Tanja Koet (58) probeert op deze
manier bij het publiek aandacht te vragen voor haar creaties op velerlei gebied. Haar laatste project is een drieluik met mondmaskers waarmee zij
mensen aan het denken probeert te zetten.

een tweede mondkapje aan met
bloedspetters en een botje. Het oogt
wat luguber. Zei Tanja eerder niet iets
over rondslingerende mondkapjes
en haar liefde voor dieren? Het derde
mondkapje ziet er mooi en exclusief
uit. Het is net of er diamantjes in zijn
gelegd. Eénmaal raden welk verhaal
de kunstenares ermee wil vertellen.
Tanja: ,,Fotografe Rowena
Timmerman zag een mooi project in
de mondkapjes en ze wilde hier
graag een drieluik van maken.” Ze
toont het op foto vastgelegd drieluik,
waarop ze zelf drie keer te zien is in
een fraai kostuum en met de drie
verschillende mondmaskers op. Het
is een mooie compositie met een
krachtige boodschap.

Tanja Koet met een door haarzelf ontworpen waaier van krantenknipsels. Foto: Henk de Reus

Door Henk de Reus
Als je haar atelier in Alkmaar binnenloopt wordt je al vrolijk van wat je
om je heen ziet. Aan een rek hangen
kleurrijke, zelfontworpen kostuums
en de wanden hangen vol met sierraden, decoraties, schilderijen en
collages gemaakt van natuurlijke,
gerecyclede materialen. Tanja’s creativiteit komt niet alleen uit haar
handen, maar ook uit het hart en
haar hoofd. Dit blijkt uit de mooie
gedichten die zij schrijft en de
kinderboekjes, illustraties en kinderliedjes die zij uitbrengt.
Voor de materialen die zij gebruikt
hoeft zij niet ver te zoeken. Tanja
houdt kippen, kalkoenen en pauwen.
Op het moment dat deze in de ruiperiode hun veren loslaten is Tanja er
als de kippen bij om ze te verzamelen en ze een tweede leven te
geven. Ze toont enkele zelfgemaakte
voorwerpen waarin veren zijn
verwerkt. Ook andere dingen die
worden weggegooid geeft ze een
nieuwe bestemming. Ze laat een
grote waaier zien die gemaakt is van
oude krantenknipsels.
Autodidact
Het creatieve zat er al vroeg bij haar

in. Tanja: ,,Ik ben geboren Bakkumse
en als kind was ik altijd al bezig met
het maken van decoraties en
sieraden van natuurlijke materialen,
zoalsveren en schelpen. Ik leerde veel
zelf door gewoon dingen uit te
vogelen. Wat mijn ogen zien kunnen
mijn handen maken. Een speciale
opleiding heb ik nooit gevolgd.
Eigenlijk ben ik een autodidact.
Dansen, atletiek en acrobatiek
maakten trouwens ook al deel uit van
m’n kinderjaren. Als kind wilde ik
later circusartieste worden.
Corona
Tanja probeert van haar eigen werk
te genieten en hoopt dat anderen
ervan meegenieten. Met haar creaties wil zij inspelen op de actualiteit.
,,Bij corona zie je dat er al langere tijd
twee kampen zijn. Mensen die de
feiten geloven en naar de maatregelen handelen en mensen die er
anders over denken. Het raakt mij als
ik zie dat mensen elkaar niet in hun
waarde laten als zij van mening
verschillen. Ook is de informatieverstrekking soms verwarrend. Eerst
wordt gezegd dat de mondkapjes
schijnveiligheid bieden omdat zij het
virus doorlaten. Later worden mondkapjes verplicht gesteld in winkels en
openbare gebouwen. Aan milieu-

Het drieluik waarmee Tanja haar visie op het coronagebeuren in kunst met een
boodschap heeft omgezet. Foto: Rowena Timmerman

aspecten wordt nauwelijks aandacht
geschonken. Overal slingeren mondkapjes rond. Zij vormen een bedreiging voor vogels en andere dieren
omdat ze erin verstrikt kunnen raken.
Omdat ik veel met dieren heb gaat
mij dit erg aan het hart. Wat je ook
ziet is dat de commercie op de actualiteit inspeelt en dat mondmaskers
inmiddels een modeartikel zijn
worden. Ik heb al dit soort dingen op
creatieve wijze in beeld willen
brengen om zo mensen aan het
denken te zetten. Omdat ik zelf
waarde hecht aan de werking van
kruiden maakte ik eerst een masker
in de vorm van een lange snavel
waarin kruiden met een helende
werking zaten. Je ziet ze nog wel
eens op oude plaatjes. Artsen
droegen deze maskers vaak om zich
te beschermen tegen patiënten met
besmettelijke infectieziekten, zoals
de pest. Het masker dat ik maakte
was hierop min of meer gebaseerd.
Uiteindelijk koos ik toch voor
‘gewone’ mondkapjes.” Ze toont drie
mondkapjes, waarvan ze zegt dat ze
elk een eigen verhaal vertellen als je
er goed naar kijkt.
Drieluik
Een mooi moment voor de verslaggever, geen kunstkenner bij uitstek,
om ze eens van dichtbij te bekijken.
Voor het verhaal dat de mondmaskers vertellen is hij op zichzelf aangewezen want een uitleg krijgt hij er
niet bij. De mondmaskers zijn alle
drie van kippengaas gemaakt.
,,Waarom van kippengaas”, denk je in
eerste instantie. Hierop komt geen
antwoord. Je vermoedt dat Tanja
hiermee iets wil zeggen. Dan dringt
het tot je door wat ze zojuist heeft
gezegd en valt het kwartje. Op het
eerste masker - van gaas dus - zitten
twee dikke bromvliegen. Je hoeft
geen kunstkenner te zijn om te

vermoeden welke boodschap Tanja
hiermee probeert af te geven.
Het tweede masker ziet er wel heel
bijzonder uit. Het zijn er eigenlijk
twee. Een van gaas met een aantal
vogelveren erop geplakt. Er hangt

Boodschap
Tanja hoopt met haar creatie mensen
wakker te maken en aan het denken
te zetten. ,,Ik hoop dat mensen weer
snel hun vrijheid terug krijgen. Tot
die tijd hoop ik dat we, hoewel onze
standpunten kunnen verschillen,
respectvol met elkaar en met de
natuur omgaan.” Het is een boodschap waar weinig aan toe te voegen
valt.
Wil je meer weten over Tanja Koet of
wil je haar atelier eens zien, ga dan
naar haar website www.pauw-wauw.
Je kunt haar ook bellen (06
25037730).
Kent u ook mensen in uw omgeving
met een bijzonder verhaal of beroep,
dan wel een bijzondere missie, ervaring
of hobby, meld het de redactie (geen
commercie).

De kwetsbaarheid van een mondmasker. Foto: aangeleverd

De riksja functioneert als rijdend theatertje. Foto: Henk de Reus
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PvdA organiseert online
avond over woningmarkt
Castricum - Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, ook in
Castricum, Heiloo en Uitgeest. Er wordt te weinig gebouwd. Huren zijn
hoog. De koopmarkt is nagenoeg onbereikbaar voor starters. Myrthe
Biemans, werkzaam bij woningcorporatie Rochdale en kandidaat
kamerlid PvdA komt spreken over haar aanpak om de problemen op de
woningmarkt op te lossen. De avond is op 17 februari, aanvang 20.00.
De PvdA Castricum gebruikt de
avond om dieper in te gaan op de
problemen rond woningbouw die in
de regio spelen. Castricum kan niet
uitbreiden met grootschalige betaalbare woningbouw omdat het dorp
omsloten wordt door Natura 2000
gebied (Oer-IJ) en beschermd duingebied. Welke (creatieve) mogelijkheden zijn er te bedenken om toch
aan de woningbehoefte te voldoen?
Voormalig wethouder Jan Postma
licht toe dat er wel mogelijke oplossingen zijn. Castricum heeft weinig
eigen grond in het bezit. Een actieve
grondpolitiek wordt tot nu toe afgewezen door het gemeentebestuur

omdat het teveel risico’s zou opleveren. Welke argumenten zijn er om
toch actieve grondpolitiek te
bedrijven? Onder leiding van Jan
Postma wordt hierover een discussie
gevoerd.
De openbare avond is vanwege de
pandemie alleen via het computerscherm bij te wonen. We maken het
iedereen makkelijk. Wie zich opgeeft
om mee te doen, krijgt een link
toegestuurd waarmee op 17 februari
om 20.00 met een simpele muisklik
toegang wordt verkregen. Meer
informatie en opgeven: Ankie Dil
(adil1954@kpnmail.nl) of jcsmits@
dds.nl / 06 50817151.

Profielkeuze: de basis voor een
succesvolle toekomst van tieners!

Maaike Jongbloed is eigenaresse van
Happy Students. Foto: aangeleverd

Castricum - Twijfelt jouw kind over
zijn profielkeuze? Of wil hij checken
of hij goed zit met zijn keuze? Hij is
niet de enige! Met het kiezen van een
studieprofiel zet je kind namelijk een
eerste stap in het studiekeuzeproces.
En deze stap is heel belangrijk. Het

zou natuurlijk heel vervelend zijn als
je kind er straks achter komt dat het
één of meer vakken mist en daardoor
zijn droomstudie niet kan volgen.
Happy Students helpt jongeren bij
het maken van hun profielkeuze. Bij
Happy Students nemen jongeren
een kijkje in hun toekomst. Het kind
kan zijn talenten ontdekken en zo
uitvinden wat hij het liefste doet. Op
basis hiervan komt Happy Students
samen met het kind gericht tot een
profielkeuze. Naast dat er helderheid
is, vindt hij leren leuker, is hij gemotiveerder en krijgt hij meer zelfvertrouwen. En misschien nog wel het
allerbelangrijkste; je hebt een blij
kind die zin heeft in zijn toekomst!
Nieuwsgierig geworden? Neem dan
contact op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Kijk voor
meer info op happystudents.nl of bel
06 54224106.

Gemeente start informatiecampagne rond verkiezingen
Castricum - De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op 17 maart. Dan
zullen er nog steeds coronamaatregelen gelden. Dus maakt de
gemeenten Castricum deze verkiezingen coronaproof. Hoe? Dat staat te
lezen in een reeks van zes wekelijkse themapagina’s van de gemeente in
deze krant. Ook via de kanalen van de gemeente op sociale media wordt
hieraan aandacht besteed.
Er wordt alleen gebruikgemaakt van
ruime stembureaus. Dat zijn voor een
deel andere stemlokalen dan de
kiezers gewend zijn. Vrijwel alle
scholen en verzorgingshuizen
worden dit keer niet gebruikt als
stemlokaal; wel worden sporthallen
en tenten ingezet. Die zijn veel groter.
Daardoor kunnen medewerkers én
kiezers goed onderling afstand
houden.
Corona-veilig
In de stembureaus maken de medewerkers veilige looproutes, aparte inen uitgangen, en ‘eenrichtingsverkeer’. Verder zijn er mondkapjes,
kuchschermen, handgel, schone
potloden, et cetera om besmetting te
kunnen voorkomen. Ook worden
aanraakvlakken vaak schoongemaakt.
Daarnaast is voor ouderen boven de

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Ontbinding
geregistreerd
Bij de meeste mensen zal het bekend zijn dat een huwelijk niet ontbonden kan worden zonder de tussenkomst
van een rechter. Maar hoe zit dat als partijen niet
getrouwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap zijn
aangegaan?
Bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap
moet een onderscheid worden gemaakt op twee
verschillende punten. Ten eerste is van belang of partijen
het met elkaar eens zijn dat hun geregistreerd partnerschap moet worden ontbonden, en op welke voorwaarden dat moet gebeuren. Ten tweede speelt het een
rol of partijen kinderen hebben van jonger dan 18 jaar.
Indien partijen het (volledig) met elkaar eens zijn over de
voorwaarden waaronder hun geregistreerd partnerschap moet worden ontbonden, én indien er géén
kinderen zijn van jonger dan 18 jaar, dan is een verzoek
aan de rechter niet nodig en kunnen partijen de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap zelf regelen.
Partijen moeten daarvoor wel naar een advocaat of een
notaris, om in een beëindigingsovereenkomst afspraken
vast te leggen over bijvoorbeeld de partneralimentatie
of het pensioen.
Als partijen het niet (volledig) met elkaar eens zijn over

de voorwaarden waaronder hun geregistreerd partnerschap moet worden ontbonden, of indien er wél
kinderen zijn van jonger dan 18 jaar, dan moet één van
de partijen via een advocaat aan de rechter vragen om
het geregistreerd partnerschap te beëindigen. In het
geval dat partijen het wel (volledig) met elkaar eens zijn
over de voorwaarden van de ontbinding, en de rechter
dus alleen nodig is omdat er kinderen van jonger dan
18 jaar zijn, kunnen partijen ook een gemeenschappelijk
verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap indienen.
Let hierbij wel op: indien er kinderen van jonger dan
18 jaar zijn, moeten partijen altijd een ouderschapsplan
aan de rechter meesturen – ook indien partijen het op
voorhand al over alles eens zijn.
Wil je meer weten over de ontbinding van een geregistreerd partnerschap? Neem dan contact op met
mr. R. Bottenheft. Zij helpt u graag verder!

Gedrukte media blijven essentieel:
ouderen niet gediend van internetdwang
Castricum - De onlinezucht en internetdwang die steeds meer worden
opgelegd door overheidsinstanties, banken en bedrijven, zijn een blok
aan het been voor een meerderheid van ouderen. Dit concludeert seniorenorganisatie KBO-PCOB, naar aanleiding van de resultaten uit een
grootschalig onderzoek. Maar liefst 98 procent van de respondenten
wenst niet alles online te willen regelen. Een deel verwerpt zelfs volledig
het internet. Ze voelen dat het digitale mes op hun keel wordt gezet en
roepen om alternatieven.

Zoals informatie over corona, waarin
vaak alleen verwezen wordt naar internetsites, waardoor (digibete) ouderen
van essentiële informatie verstoken
dreigen te blijven. Deze rol van informatievoorziening wordt gelukkig door
de gedrukte lokale huis-aan-huisbladen adequaat ingevuld.

Door Bart Jonker

Dwangmatig
Niet alleen ouderen hebben moeite
met de internetdwang, ook achten
veel mensen de sociale mediakanalen
als tamelijk dwangmatig in hun benadering. Hoe vaak gebeurt het niet dat
je telkenmale aan een verjaardag,
tagging of uitnodiging voor een
bepaalde groep wordt herinnerd? Ook
aangemaakte whatsappgroepen,
waaraan je account ongevraagd wordt
toegevoegd door iemand uit je kennissenkring zijn vaak ongewenst. Dit leidt
vaak tot ergernis en een gevoel dat je
geleefd wordt bij velen. Nochtans
blijven bovengenoemde zaken een
aandachtspunt en uitdaging om hier
een gefundeerde gebruiksvriendelijke
en veilige oplossing voor te vinden.

Essentiële informatievoorziening over
bijvoorbeeld corona, overheidsinformatie, belastingen, aanvraag van
toeslagen, online facturen, bankzaken,
afspraken met zorgverleners en dergelijke, er wordt maar van iedereen
verwacht dit allemaal online via het
internet te regelen. Instanties en organisatie zijn ongevraagd massaal tot het
internet overgegaan, mede ook uit
kostenbesparingen en milieubelasting.
Voor de meeste ouderen is deze digitalisering echter een grote hobbel. Vele
redenen liggen hier ten grondslag,
zoals het niet hebben van een
computer en de angst voor de onveiligheid van het internet (onder meer

door hacking en phishingmails van
oplichters). Maar liefst 48 procent van
ouderen wil niet aan het internet
vanwege oplichtingspraktijken. Bankzaken worden door deze groep veelal
nog met de oude acceptgiro geregeld.
Tevens achten veel ouderen het online
zaken regelen als te ingewikkeld of zijn
ze vaak beperkt of totaal niet vaardig
om met de computer te werken. Dit
resulteert dat ouderen verstoken
blijven van noodzakelijke informatie of
ze zijn niet meer in staat om hun zaken
te regelen. De roep om papieren
formulieren of gedrukte informatiebronnen, zoals uw huis-aan-huisblad
De Castricummer, blijft daarom enorm
groot, zodat de noodzakelijke informatievoorziening gewaarborgd blijft.

70 jaar een select aantal stembureaus
al op 15 en 16 maart open om te
komen stemmen. Deze groep kan er
ook voor kiezen om per brief te
stemmen: de stem wordt dan opgestuurd of kan worden ingeleverd.
Groeimodel
De informatie wordt elke week
concreter, en gepubliceerd op de
Verkiezingspagina. Zo worden
volgende week de stemlocaties
gepubliceerd voor stemmen op 17
maart, voor vroeg stemmen op 15 en
16 maart (‘early voting’) en voor het
inleveren van briefstemmen.
De informatie is steeds op de website
www.castricumn.nl/verkiezingen
terug te lezen. De Rijksoverheid start
binnenkort ook een campagne om
Nederlanders te informeren over de
ruimere mogelijkheden.

Bouwcontainer vat vlam
Bakkum - Vrijdagochtend vatte bij het Ruiterhuys in Bakkum een bouwcontainer vlam. Aanvankelijk probeerde men zelf de
brand te blussen met behulp van meerdere brandblussers, maar dat lukte niet. Daarom werd besloten de brandweer in te
schakelen. De dienstdoende blusploeg slaagde erin het vuur met twee stralen hogedruk te doven. Foto: Hans Peter Olivier
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‘Partijprogramma’s
CKenG en GDB blijven leidend’
Vervolg voorpaginaverhaal
Hollenberg voegt eraan toe: ,,Een heel
belangrijke overeenkomst houdt de
vraag in hoe je bewoners betrekt bij
presentaties van nieuwe plannen. Het
uitgangspunt daarbij is dat je die
groep eerst hoort en dan pas de
verdere uitwerking start. In het
verleden en ook nu nog is dat veel te
weinig gebeurd.”
Nieuwe naam
Zolang de fusie nog niet officieel
beklonken is via de notaris, houden
beide partijen vast aan hun eigen
beleid. Meijer merkt daarbij op: ,,Voor
de kiezers, die op CKenG of GDB
hebben gestemd in 2018, blijven de
betreffende partijprogramma’s
leidend. Ondertussen wordt er wel
gewerkt aan een programma dat de

nieuwe partij voor de verkiezingen in
2022 presenteert. Dan hopen we
genoeg stemmen te vergaren om te
komen tot een solide, betrouwbare,
realistische en brede lokale partij die
toekomstbestendig is.”
Een logisch gevolg van een fusie is
uiteraard het bepalen van een nieuwe
naam. Hollenberg kan hierover
melden: ‘’Er is een voorlopige longlist
met ideeën samengesteld. We zijn met
dertig begonnen, waarvan er nog
zeven over zijn. Daar worden er weer
drie uit gekozen, waarop de leden
kunnen stemmen. De uitkomst
daarvan verwachten we in april
bekend te kunnen maken. Mochten er
inwoners zijn die nog een suggestie
hebben voor een inspirerende naam,
dan kunnen zij die vóór 1 maart doorgeven via e.meijer@hccnet.nl of
gdbcastricum@hotmail.com.”

Jan Weda op het voor de Bakkummers heilige stukje groen. Foto: Hans Boot

Bewoners Bakkum tegen
voorkeurslocatie nieuwe Cunera
Castricum - Onderwijswethouder Ron de Haan heeft alle inwoners uit
Bakkum en ouders van leerlingen op de Cuneraschool uitgenodigd voor
twee consultatieavonden over de plannen voor de bouw van een nieuwe
basisschool annex kindcentrum in het plantsoen op de hoek Sifriedstraat- Bakkummerstraat. Het ziet er nog niet naar uit dat de gemeente
de handen hiervoor op elkaar krijgt.
Door Hans Boot
In de brief van 27 januari, waarin de
bewoners worden uitgenodigd voor
een online-bijeenkomst op 9 en 10
februari over de voorkeurslocatie,
wordt toegelicht waarom nieuwbouw
voor de Cuneraschool gewenst is. Het
huidige gebouw aan de Vondelstraat
is door de forse groei van het aantal
leerlingen namelijk te klein
geworden, ondanks dat er nog een
deel is gehuisvest in een dependance
aan de Prof. Winklerlaan. Daarbij
wordt gezegd dat er ‘geen ruimte
meer is voor buitenschoolse opvang
en een kindcentrum gewenst is,
omdat kinderen dan niet meer naar
verschillende plekken hoeven en in
een nieuwe vestiging vanaf hun
geboorte tot het einde van de basisschool terecht kunnen’.
Verder vermeldt de brief dat er voor
bedoelde nieuwbouw onderzoek is
gedaan naar een aantal locaties en
dat hieruit de hoek SifriedstraatBakkummerstraat als voorkeurslocatie is gekomen. Voordat deze aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd,
wil het college eerst graag de mening
van de buurt weten.
Een stukje historie
De voorgestelde locatie is al sinds jaar
en dag een plantsoen. Alleen in de
jaren ’50 heeft er een noodgebouw
gestaan, dat eerst dienst deed als
ULO-dependance en later als kleuterschool naast de Centrale Openbare
Lagere School en onderwijzerswoning aan de Bakkummerstraat. In juni
1995 presenteerde het college het
voorstel om het plantsoen te
bebouwen in het verlengde van de
nieuwe woningen die in en om het
oude schoolgebouw zouden worden

gerealiseerd. Nadat de inwoners van
Bakkum hiertegen fel hadden geprotesteerd, bleek dat de raadsleden
daar ook absoluut geen voorstander
van waren, zodat het plan snel van
tafel was.
Laatste stukje groen
Verschillende buurtbewoners zijn
beslist niet blij met de uitnodiging
van de gemeente. Jan Weda, die aan
het begin van de Bakkummerstraat
woont, laat namens hen het volgende
weten: ,,Rond 1996 is dit terrein als
openbaar groen opgenomen in het
bestemmingsplan ‘Duinvoet’. Het
wordt ook als beeld- en sfeerbepalend beschouwd in combinatie met
de stijl van de woningen die er
daarna zijn gekomen. Bovendien zijn
de bomen op deze hoek als monumentaal aangemerkt.”
Over het gebruik van het plantsoen
merkt Weda op: ,,Er wordt regelmatig
op gespeeld of gelopen als wandelaars het pad over het duin nemen
dat op het plantsoen uitkomt. Ook
strijken er soms mensen neer om
bijvoorbeeld te picknicken. In feite is
deze plek het laatste stukje groen
waar je vanaf de straat nog tegen het
duin aankijkt. Wij vinden dan ook dat
dit niet verloren mag gaan. Bovendien is het onbegrijpelijk dat men de
Cuneraschool hier heeft gedacht,
terwijl het plantsoen 3000 m2 groot
is en aan de Vondelstraat in totaal
zo’n 7000 m2 beschikbaar is. Hieruit
kun je concluderen dat eventuele
nieuwbouw behoorlijk in de hoogte
zou gaan.”
Verkeersoverlast
De Bakkummers hebben volgens
Weda nog een goede reden om
tegen het plan te ageren: ,,Wij

snappen niet dat de Cunera voor
deze locatie kiest, omdat omwonenden van de huidige vestiging veel
hinder zouden ondervinden van het
autoverkeer dat door de school wordt
veroorzaakt. Die problemen nemen
echter alleen nog maar toe als de
nieuwbouw hier plaats vindt.
Daaraan voeg ik nog toe dat de
bewoners van de Bakkummerstraat al
eerder in deze krant hebben
geklaagd over de overlast van het
verkeer door deze straat als gevolg
van de nieuwe wijk op Duin en Bosch
en de te bouwen woningen op de
locatie Kaptein Kaas aan de Zanderij.
Om onze bezwaren te bundelen
hebben wij de ‘Vereniging De Groene
Hoek Bakkum’ opgericht. Belangstellenden kunnen zich hiervoor via:
groenehoekbakkum@gmail.com
aanmelden. Wij wachten nu eerst de
voorstellen van de gemeente af en zo
nodig gaan we daartegen bezwaar
aantekenen.”
Draagvlak
Desgevraagd leverde de wethouder
het volgende commentaar op bovenstaand voorschot voor de boeg: ,,Voor
een inhoudelijke reactie is het nog
veel te vroeg. Er is geen plan en geen
besluit, want er staat geen streep op
papier. Ook is er geen euro budget.
Het onderwerp staat wel al tien jaar
op de politieke- en onderwijsagenda.
Nadat eerdere locatieonderzoeken
op niets zijn uitgelopen, heeft het
college eind 2019 opnieuw van de
gemeenteraad opdracht gekregen
om een locatie te vinden voor een
nieuwe school voor de kinderen van
Bakkum. De Cunera is oud, te klein en
bovendien ongelukkig behuisd op
twee locaties. Ik wil met de Bakkummers en de ouders van de kinderen in
gesprek. Een school bouw je niet voor
vijf jaar. Draagvlak is belangrijk. Het
helpt als we de raad willen vragen om
de locatie Sifriedstraat/Bakkummerstraat nader te onderzoeken op
geschiktheid. Maar zelfs zover is het
nog niet. We gaan eerst praten met
de inwoners en de onderwijsmensen.”

Cees Hollenberg (links) en Bert Meijer zien met enthousiasme de fusie tegemoet.
Foto: Hans Boot

LEZERSPOST
Behoud openheid buitengebied Castricum
De gemeente Castricum is bezig om een nieuwe ‘omgevingsvisie’ op te
stellen (de oude is van 2014) om er voor te zorgen dat Castricum ook in 2030
en daarna aantrekkelijk blijft om te wonen, te werken en te recreëren. In het
kader van deze omgevingsvisie hebben ongeveer 800 inwoners van de
gemeente meegedaan aan een enquête en aan werksessies. De gemeente
brengt de uitkomsten hiervan samen in een ‘visie op hoofdlijnen’. Deze visie
wordt in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Uit de enquête en de werksessies kwam onder meer naar voren dat een
meerderheid van de geraadpleegde inwoners vindt dat de openheid van het
buitengebied en het agrarisch landschap behouden moet blijven. Ook vond
een meerderheid dat de bereikbaarheid per auto niet leidend is voor onze
dorpen en dat het toerisme gestimuleerd moet worden.
Op grond van het bovenstaande is een zuidoostelijke randweg door het
prachtige buitengebied van Castricum duidelijk niet wenselijk. Niet alleen
gaat aantasting van de openheid van het buitengebied in tegen de mening
van een meerderheid van de ondervraagde inwoners maar het gaat ook ten
koste van de kwaliteit en functie van het weidegebied. Castricummers, inwoners van omliggende gemeenten en toeristen moeten de mogelijkheid
houden om er te fietsen, wandelen en joggen.
Behalve dat de randweg het buitengebied grote schade toebrengt, zou de
aanleg van een randweg bovendien ten koste gaan van de historische en
culturele waarde van het buitengebied en de Oosterbuurt. In Castricum zelf
zal het ook nog eens leiden tot een slechtere luchtkwaliteit en verkeersoverlast. De neemt toe voor allen, maar vooral voor de schoolgaande jeugd (toch
al een kwetsbare groep in het verkeer). Verder leidt de aanleg van een
randweg tot hogere lasten voor alle inwoners van de gemeente Castricum,
terwijl de begroting van Castricum voor de komende jaren al niet sluitend is
en tegenvallers door Corona te verwachten zijn.
Inmiddels is de petitie ‘Zuidoostroute NEE!’ meer dan 2300 keer getekend.
De handtekeningen zullen op woensdag 17 februari 2021 aan burgemeester
Toon Mans worden overhandigd. Tot die tijd is er nog gelegenheid de petitie
te tekenen.
Maurits Veenman, Castricum
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van alle markten
thuis
Genoeg te eten ondanks
K 90

Fiestamix 500 gram €4,95

Karel Jansen

NU VOLOP STAMPPOTAARDAPPELEN!!!

gemengde gevoelens

De bezoekers van de weekmarkt houden voldoende afstand
van elkaar. Foto’s: Aart Tóth

Door Aart Tóth

Kanjer van
boer Jaap
Romig en pikant!

500 gram

€ 6,95

Castricum - Ondanks allerlei coronamaatregelen is het
gezellig druk op de Castricumse weekmarkt. De markt
bestaat hoofdzakelijk uit foodproducten. We zien hoe
bezoekers van die markt zich keurig houden aan de coronavoorschriften; rijen op afstand bij de viskraam, pinda’s
en noten Pinuts, aardappelhandel en kaasboer. Niemand
hoeft elkaar te corrigeren, alles loopt op rolletjes. Zelfs bij
de dierenvoedselkraam staan niet alleen de klanten keurig
in de rij, ook de meegebrachte honden passen zich goed
aan, uitzonderingen daargelaten. Daarbij zijn er wat uitbaters van de ambulante handel, waar kraamhouders toe
behoren, die zich goed kunnen verplaatsen in detaillisten
die niet of zeer moeilijk van hun nering kunnen afkomen.
Uiteraard valt dit te prijzen, als dit zijn weerslag vindt in de
gehele gemeenschap slaan we ons er samen doorheen.
Volgens de uitbater bij notenhandel Pinuts loopt het
subliem en zijn klanten prima opgevoed voor deze coronaperikelen. Hollands Kaascentrum bij monde van Peter
heeft geen klagen en de stal is uitstekend aangepast aan
coronaregels, net als vishandel Beentjes waar iedereen
keurig de afstand handhaaft. Ook bij Markt-Kip van
Michiel is er geen sprake van dringen, waarbij hij zich
verheugt op z’n nieuwe uitstalling eerdaags. De aardappelhandel van Karel Janssen voelt zoals gezegd erg mee
met collega’s in de ambulante handel, maar ook gewone
winkeliers liggen hem na aan het hart. Zo blijken er dus
twee partijen te zijn, klanten en uitbaters, die het prima
met elkaar kunnen vinden op de Castricumse markt.

Kiptasje met grillworst, 2 kippenpoten
en een grote bak nasi of bami naar keuze

Luchtacrobatiek in de sneeuw
Bakkum - Je had even de neiging
om eens flink in je ogen te wrijven
als je afgelopen maandag via de
Zeeweg naar Bakkum reed en je
ineens enkele kitesurfers door de
lucht zag zweven. Dit soort
beelden zie je vaak aan het strand,
maar in een weiland?
Door Henk de Reus
Rick Bakker (20) is zojuist in de sneeuw
geland en legt uit. ,,We zijn hier met
acht jongens uit Castricum en Heiloo
om ons een beetje te vermaken in
coronatijd. We zijn lid van Sports at
Sea en maken het hele jaar door
sprongen aan het strand. Twee
jongens van onze groep zijn boer en
maakten het mogelijk om onze sport
eens op een ander manier te beoefenen. De condities zijn goed. Er ligt
sneeuw en er staat genoeg wind”. ,,De
hele groep bestaat uit 15 personen,
waaronder twee dames” zegt Rick: ,,De
laatste twee hebben bedankt en
kozen ervoor om bij de warme kachel
te gaan zitten. Ze weten niet wat ze
missen. Dit is echt kicken!”

Acrobatiek in de sneeuw boven een besneeuwd weiland. Foto: Henk de Reus

voor

€ 12,50
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Voedselbank IJmond-Noord:
‘lichtpuntje als het niet goed gaat’
Castricum - Veertien huishoudens uit Castricum krijgen momenteel
wekelijks hulp van de Voed-selbank IJmond-Noord. Drie deelnemers,
waaronder een stel dat in financiële problemen raakte door de affaire
rondom de kinderopvangtoeslag, delen hun ervaringen. ,,We hadden
helemaal niets meer.”

De camper reed een ererondje bij het strand van Castricum. Foto’s: aangeleverd

Emotioneel afscheid Carla
Boske: laatste reis per camper
Castricum - Op vrijdag 5 februari hebben de naasten afscheid moeten
nemen van Carla Boske. Zij was een voorbeeld voor velen; een prachtige
en enorme positieve vrouw, in de leeftijd van 64 jaar. Haar laatste wens,
nog één keer met haar man in hun eigen camper langs het strand van
Castricum te rijden, ging in vervulling.
Carla is een dochter van het echtpaar
Boske dat destijds de banketbakkerij
aan de Burgemeester Mooystraat
runde. Deze zaak werd een begrip in
Castricum en bestaat nu onder de
naam De Roset. Het was een fijn en
groot gezin met zeven kinderen.
Carla kreeg een slechte prognose in
november. Ze overleed op 31 januari
dit jaar. De grote passie en droom
van Carla en haar man Fred was een
camper te kopen en daarmee vele
reizen te maken en zo optimaal te
genieten van het leven. Die droom
kwam uit, gelukkig hebben ze
samen nog een paar mooie reizen
kunnen maken. Nu werd de camper
gebruikt voor de laatste reis van
Carla.
Uitvaartbegeleidster Jolanda Veldkamp mocht, als goede vriendin van
Carla, de uitvaart verzorgen en ook
meerijden met de camper. Ze vertelt:

,,Carla had gevraagd of ik haar
uitvaart wilde begeleiden en dit heb
ik met heel veel liefde voor haar
gedaan. Fred reed haar naar het
strand van Castricum in hun camper,
de plek waar ze elkaar ontmoet
hebben. Daar stonden vele
bekenden om Carla de laatste eer te
bewijzen op de rotonde bij het
strand. Ook een groot deel van de
campers, van de camperclub waar
Carla en Fred mee op reis zijn
geweest naar Marokko, stond daar.
Toen Fred en Carla aankwamen was
dit overweldigend en hartverwarmend. Alle mensen begonnen te
klappen toen Fred een ererondje
reed met Carla. Het was kippenvel!
De grote wens van Carla was uitgekomen om nog één keer met Fred in
de camper te rijden langs haar
geliefde strand in Castricum. Haar
laatste ritje met haar grote liefde!‘’

Vrijwilligers zetten alles klaar. Foto’s: Ans Pelzer

Door Ans Pelzer
Op vrijdagochtend is het uitgiftepunt van de voedselbank in
Castricum geopend. Het echtpaar Z.
komt daar wekelijks naartoe om
boodschappen op te halen. ,,Er is bij
ons een fout gemaakt bij de kinderopvangtoeslag en wij moeten geld
aan de belasting terugbetalen. Onze
zoon is 21, daarom worden we
gekort op de uitkering (de kostendelersnorm in de bijstand). Alles bij
elkaar hebben we daardoor bijna
niets meer. Het lijkt erop dat er voor
de belastingschuld een oplossing in
zicht is. We zijn heel blij met de
Voedselbank en krijgen ook hulp bij
het afbetalen van de belastingschuld. Heel fijn, want samen komen
we er echt niet uit.”
‘Overzicht kwijt’
Castricummer Ahmad Biri Ayoubi,
speler bij Vitesse, komt ook naar de
Voedselbank. ,,Dat doe ik met mijn
moeder. Zij is in de problemen
gekomen door belastingschulden. Ze
verloor het overzicht met haar zorgen huurtoeslag en wist niet meer wat
ze te besteden had. Daarom eindigde
ze met een schuld. Dat we hulp
krijgen van de Voedselbank is heel
erg fijn.”

Kamervragen over Oude Keuken
na media-aandacht
Castricum - Vorige week schreef de Castricummer dat de Oude Keuken
niet in aanmerking komt voor financiële steun in coronatijd. PvdA’ers Gijs
van Dijk en William Moorlag hebben Kamervragen gesteld over sociale
ondernemingen die geen of beperkte coronasteun ontvangen.
Door Ans Pelzer
De Tweede Kamerleden hebben de
vragen voorgelegd aan minister
Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en minister Van ’t
Wout (Economische Zaken en
Klimaat). Centraal staat de vraag of
de ministers alsnog bereid zijn in
overleg met Social Enterprise Nederland - de organisatie van sociale
ondernemers - extra steun aan

sociale ondernemingen te bieden
zodat zij deze coronacrisis
doorkomen.
De Oude Keuken is verheugd met
het nieuws. ,,Wij zijn blij dat onze
situatie en die van collega’s serieus
wordt genomen en aan de orde
wordt gesteld in de Tweede Kamer.
Wij willen ook in de toekomst onze
maatschappelijke missie blijven
volbrengen.”

Normbedragen
Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin hulp van de Voedselbank welkom is. ,,De Voedselbank is
een lichtpuntje als het even niet
goed gaat.” In een bovengemiddeld
welvarende gemeente als Castricum
zakken ook mensen door de bodem
die vervolgens te weinig geld overhouden om voedsel te kopen.
Mensen die onder de normbedragen
van de Voedselbank terechtkomen,
kunnen ondersteuning krijgen. Heb
je als alleenstaande 230 euro of
minder over voor eten en kleding?
Dan kom je in aanmerking voor hulp.
Voor een gezin met twee kinderen is
dat bedrag vastgesteld op 515 euro
of minder.
‘Tegenprestatie’
Het echtpaar Z. wil graag iets terugdoen voor de samenleving. Ze zijn
beiden actief als vrijwilliger:
mevrouw bij woonzorgcentrum De
Boogaert en meneer als chauffeur.

Andere klanten van de Voedselbank
leren andere mensen fietsen. Ook
helpen ze bij de bibliotheek in woonzorgcentrum de Santmark.

voormalige garagecomplex op het
Hilbersplein wordt gesloopt en
vervangen door nieuwbouw. De
Voedselbank heeft nog geen nieuwe
ruimte gevonden. ,,In 2021 is er echt
een nieuwe loods nodig voor de in
totaal 140 klanten van Voedselbank
IJmond Noord.” Mocht u iets weten
neemt u dan via secretaris@voedselbankijmond.nl contact op.
Over de Voedselbank
Nederland telt momenteel 170 voedselbanken. De eerste Voedselbank
ontstond in 2002, daarna steeg het
aantal gebruikers razendsnel. Van
13.000 gebruikers in 2007 tot
151.000 in 2019. De groep mensen
die onder de armoedegrens leven in
Nederland bedraagt inmiddels meer
dan een miljoen. Door de corona
crisis neemt de armoede verder toe
en de afgelopen jaren is er een
verandering in de gebruikersgroep
zichtbaar. Voorheen waren het vooral
mensen zonder inkomen uit arbeid
maar met de opmars van flexibele
contracten is er ook een groeiende
groep werkende armen die gebruik
moet maken van de Voedselbank.

Ahmad Biri Ayoubi: ‘blij met de Voedselbank’

Nieuwe locatie nodig
Castricum valt onder de Voedselbank
IJmond-Noord die een nieuwe
ruimte zoekt. Vanuit een loods in
Beverwijk worden wekelijks voedselpakketten naar de vier gemeenten
gebracht. Elk van deze vier
gemeenten heeft een vast uitgiftepunt dat zich vaak in een kerk of in
het parochiehuis bevindt. Kerken zijn
van oudsher erg betrokken bij de
armoedeproblematiek. Het zijn ook
vaste sponsoren van de Voedselbanken. De Voedselbank zelf heeft
geen geloofsovertuiging. Voedselbank IJmond-Noord bestaat volledig
uit vrijwilligers. De kosten van de
Voedselbank dient zij zelf te financieren. Met behulp van vaste sponsoren en de financiering van de huisvestingskosten vanuit de vier
gemeenten lukt dat. Momenteel is
Voedselbank IJmond Noord op zoek
naar een nieuwe ruimte (350-400
m2) waarvandaan de goederen over
de vier gemeenten verspreid kunnen
worden. De huur van de huidige
loods in Beverwijk is opgezegd. Het

Heeft u hulp nodig van de Voedselbank? Neem dan contact op met
Socius via telefoonnummer 088
8876900.

Een klant van de Voedselbank wacht
op haar voedselpakket.
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KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. plaats in Polen; 2. romanum imperium (afk.); 3.
deel van een nijptang; 4. Duits automerk; 5. soort weefsel; 6.
bedlegerig (onwel); 7. groot soort hagedis; 8. telwoord; 9. droog
(kaal); 10. unie liberaal (afk.); 11. hovenier; 16. nieuw (in
samenst.); 18. (snel)soort; 20. asvaas; 21. aardkluit; 23. inwendig orgaan; 25. gang van een paard; 26. plaats in Duitsland; 27.
badplaats in Frankrijk; 29. deel van bestek; 32. mannelijk
beroep; 34. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 36. imposant
(geweldig); 37. tuimeling; 39. Joodse godsdienstleraar; 40.
zangstem; 42. tafelfles voor wijn; 43. make-up artikel; 45. strik;
46. afrastering; 51. schrijfgerei; 53. watervogel; 54. klein roofdier; 55. binnenwater; 56. stoom (walm); 57. zwemvogel; 59
openbaar vervoermiddel; 60. Mohammedaanse vastenmaand;
62. jongensnaam; 63. plaats in Overijssel; 66. grappenmaker;
67. kledingstuk; 69. voormalig Chinees staatsman; 71. mollengang; 73. plaats in België; 74. slot (afloop); 75. deel van
schouwburg; 78. boenmiddel; 80. roeipen; 82. rivier in Italië; 85.
lengtemaat (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. chaotisch geheel; 7. brug over een weg; 12.
loofboom; 13. Spaans eiland; 14. halsboord; 15. radon (scheik.
afk.); 17. binnenste deel; 19. rivier in Duitsland; 21. meetkundig
getal; 22. gevangenverblijf; 24. plattegrond van een land; 27.
kloosterzuster; 28. hevige wervelwind; 30. Sociaal Economische Raad (afk.); 31. keukengerei; 32. rolprent; 33. hoogste
punt van een huis; 35. plaats in België; 37. Verenigde Oost-Indische Compagnie (afk.); 38. spoedeisend; 41. enthousiast
bewonderaar; 42. deel van een gebonden boek; 44. ondiep
water; 46. lichtkrans om zon of maan; 47. zoon van Adam en
Eva; 48. nog niets gegeten of gedronken; 49. edelmetaal; 50.
heldendicht; 52. bewaarplaats voor vis; 54. deel van het oog;
56. aanwijzend voornaamwoord; 58. domme blunder; 61. lidwoord; 62. vervolger van wild; 64. voertuig; 65 vlug; 67. vruchtengelei; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70.
Amerikaanse boerderij; 72. klein café; 73. deel van auto; 76.
meisjesnaam; 77. erbium (scheik. afk.); 78. insect; 79. zachte
metaalsoort; 81. technische dienst (afk.); 82. kookgerei; 83.
gemeend (oprecht); 84. kleefmiddel; 86. werkschema; 87. man
van adel.
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Puzzel mee en maak deze week kans op 1 van de 3 Storage Boxen!
Mail de oplossing voor woensdag 17 februari naar puzzel@castricummer.nl

Opruimen wordt een feest met de Dutch Design Storage Box
Maak kennis met het nieuwste product van Dutch Design Brand: de Dutch Design Storage Box.
Een doos om spullen in op bergen saai? Niet die van Dutch
Design Brand! Ons merk geeft deze manier van opbergen een
compleet nieuwe betekenis. De Dutch Design Storage Boxen
zijn niet alleen praktisch, maar ook blikvangers in huis. Een
handige én stijlvolle accessoire die de complete look en feel
van de ruimte opfleurt.
De Dutch Design Storage Boxen zijn er in 15 verschillende
prints waardoor er altijd een juiste match te vinden is. Zo zijn
er klassieke barok prints, kleurrijke botanische bedrukkingen
en stijlvolle vintage designs. Naast praktisch zijn ze ook nog
eens een lust voor het oog. Dat is nog eens een win-win
situatie!

De Dutch Design Storage Boxen zijn gemaakt van FSC gecertificeerd karton en wordt volledig in Nederland geproduceerd.
De Storage Box is erg sterk en zeer gebruiksvriendelijk doordat
de deksel aan de doos vast zit. Met een formaat van 32 x 39,5 x
21 cm passen ze perfect in een standaard kast of onder het
bed. Vanwege de trendy look is het niet nodig de dozen op te
bergen uit het zicht. Ze mogen absoluut gezien worden en zijn
een aanwinst voor het interieur.
Puzzel mee en maak deze week kans op 1 van de 3 Storage
Boxen!
www.dutchdesignbrand.com

Grote Clubactie biedt verenigingsleven helpende hand
Regio - Het kabinet verlengt het steunpakket voor de amateursport tot
eind juni, maar extra inkomsten zijn meer dan ooit hard nodig. Ledenaantallen lopen terug waardoor ook de inkomsten uit contributie teruglopen. Spaartegoeden bij clubs raken op. Geld dat eigenlijk bedoeld is
voor bijvoorbeeld onderhoud aan het complex. Ook lopen clubs veel
geld mis door het dicht blijven van de kantines, een belangrijke inkomstenbron. Al bijna vijftig jaar ondersteunt de Grote Clubactie verenigingen op het gebied van sport, cultuur en muziek in de werving van
extra inkomsten. Juist nu is dat zo noodzakelijk.
Afgelopen jaar werd dankzij de
vernieuwde online verkoopmethodes een recordbedrag van € 9,5
miljoen door de deelnemende
verenigingen opgehaald met de
Grote Clubactie. Afgelopen maand
werden de miljoenen euro’s overgemaakt naar de deelnemende verenigingen aan de actie van 2020.
Momenteel kunnen verenigingen
zich weer aanmelden voor de Grote
Clubactie van 2021. En daar wordt
gretig gebruik van gemaakt. Directeur Grote Clubactie Frank Molken-

boer: ,,We zien in de eerste maand
van het jaar al een toename van 25%
aan deelnemende verenigingen voor
de actie van 2021. Maar liefst 2.500
clubs hebben zich nu al ingeschreven
voor de Grote Clubactie 2021. Dit
benadrukt de noodzaak van extra
inkomsten voor verenigingen, juist
nu.’’
Pas op zaterdag 18 september start
de landelijke lotenverkoop van de
Grote Clubactie 2021. Clubs die zich
nu al inschrijven, worden op weg
naar deze verkoopperiode begeleid

in het opzetten van een zo succesvol
mogelijke actie. Door nieuwe technologieën en vele verbeteringen is
de Grote Clubactie nog eenvoudiger
dan ooit. Minder werk en een hogere
opbrengst. Iedereen binnen de
vereniging kan simpel en snel loten
verkopen en zo geld ophalen voor de
club. Jaarlijks halen verenigingen
met de actie tussen de € 1.000,- en €
30.000,- op. 80% gaat direct naar de
club en deelname is gratis.
Volg het webinar
Benieuwd hoe de Grote Clubactie
werkt en hoe jouw vereniging extra
inkomsten kan realiseren? Schrijf je
dan nu in voor het gratis webinar van
de Grote Clubactie op donderdag 18
maart of maandag 22 maart van
19.30 tot 20.00 uur via de link: clubactie.nl/webinargca of kijk op clubactie.nl en vraag de informatiebrochure voor jouw vereniging aan.

Veel sportclubs verkopen loten van de Grote Club Actie. Foto: aangeleverd
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Kosteloos sport- en
spelprogramma voor jongeren
Castricum - Samen met de jongerenwerkers van Stichting Welzijn
Castricum organiseert Team Sportservice Kennemerland rond de voorjaarsvakantie leuke activiteiten voor jongeren. Tijdens de coronapandemie horen we vooral wat er niet mag, maar gelukkig mogen er ook een
aantal dingen wel. Daartoe behoren ook de sport- en spelactiviteiten
voor jongeren (12 t/m 17 jaar).

Panna- en freestyle voetbal is onderdeel van de gratis activiteiten in de
voorjaarsvakantie. Foto: aangeleverd

Met deze gratis activiteiten in
Castricum, Akersloot en Limmen
kunnen nog meer jongeren de posi-

tieve effecten van sport en
bewegen ervaren. Een middag
plezier maken én actief bezig zijn

met leeftijdsgenoten. Daar wil je bij
zijn! Op 17, 18 én 24 februari
kunnen de jongeren meedoen aan
een panna- en freestyle voetbalclinic. Deze clinic wordt gegeven
door een ervaren panna-KO-voetballer én een ervaren freestyle voetballer van BakkerUnited. Voetballer
of geen voetballer? Iedereen is
welkom. Op 19 februari is er een
mountainbikeclinic bij KPBiking in
Akersloot. Je hoeft geen ervaren
mountainbiker te zijn, iedereen kan
deelnemen en je hoeft ook geen
eigen fiets te hebben. Op 23
februari staat lasergamen op het
programma, dit zal plaatsvinden op
het terrein van Scouting Castricum.
Kijk op www.teamsportservice.nl/
kennemerland voor meer informatie
over tijden en locaties of om direct
in te schrijven. Zonder inschrijving
vooraf is deelname niet mogelijk.
Uiteraard hanteert men de regels
vanuit het RIVM omtrent corona.
Buurtsportcoach Winnie Assendelft
is bereikbaar via wassendelft@
teamsportservice.nl voor eventuele
vragen.

LEZERSPOST

Fietsen lukraak geparkeerd bij Aldi. Foto: aangeleverd

Fietsenrekken bij Aldi
Waarom staan er geen fietsenrekken meer bij Aldi? Afgelopen jaar kreeg
het Bakkerspleintje een facelift. Architectenbureau Van Wilsem & Cabri
maakte het ontwerp. Hierop staat ter hoogte van Aldi een vak voor 25
fietsenrekken ingetekend. Blijkbaar zijn deze rekken komen te vervallen
en dat is vervelend. Want je wil je boodschappen dicht bij de ingang in je
fietstas kunnen doen, zeker als je daarna een winkelkar terug moet
brengen. Dit is een project van meerdere opdrachtgevers, onder andere
gemeente Castricum en de winkeliers. Aan hen de oproep om hier zo snel
mogelijk fietsenrekken te laten plaatsen, want zoals te zien op bijgaande
foto zijn ze hard nodig.
Gerda Pauwelussen, Castricum

Kruidenheuvel

Drukte op het strand van Castricum. Foto: Reddingsbrigade Castricum Bruno Molenaar

Reddingsbrigade registreert explosieve
stijging hulp aan baders en zwemmers
Regio - Reddingsbrigades kwamen in 2020 veel vaker in actie voor baders
en zwemmers in problemen dan in voorgaande jaren. Ging het in 2019
om 92 reddingen, vorig jaar is een recordaantal van 306 (+233 procent)
geregistreerd. Ook het hulpverleningscijfer aangaande vermissing steeg
sterk: in 2020 zijn door lifeguards 1127 kinderen met hun ouder(s) of
begeleider(s) herenigd tegen 841 in 2019. Met 9301 hulpverleningsinspanningen overstijgt voor het derde jaar op rij het totaal dat van het
jaar ervoor. Voor deze ontwikkelingen is binnen Reddingsbrigade Nederland nadrukkelijk aandacht in het nieuwe programma ‘Het strand veilig!’.
Een recordaantal van 1132 baders en
zwemmers kwam in de problemen
en kon worden geholpen, zo blijkt uit
de jaarcijfers. Daarvan werden 306
mensen uit een levensbedreigende
situatie gered, van overlijden of
ernstig blijvend letsel. Vooral de
sterke stroming in muien zorgde er
afgelopen zomer voor dat veel vaker
recreanten (ver) de zee in werden
gesleurd.
Onervarenheid met zwemmen in de
zee, maar ook onbekendheid met
muien en hoe te handelen als je
daarmee te maken krijgt, vormden
een groot probleem. De goed opgeleide vrijwilligers van de reddingsbrigades maakten overuren om te
zorgen voor meer veiligheid in, op en
langs het water.

Vermiste kinderen
De stijging van het aantal vermiste
kinderen had nog veel hoger kunnen
uitvallen als er niet via de jaarlijkse
06-polsbandjescampagne preventief
zoveel aandacht op het risico ervan
was gevestigd. In 2020 stelde
Reddingsbrigade Nederland bijna
300.000 06-polsbandjes gratis ter
beschikking aan jonge recreanten via
onder meer zo’n 100 posten van
reddingsbrigades.
Zorgen
,,De explosieve toename van hulp
aan baders en zwemmer baart ons
grote zorgen’’, stelt Koen Breedveld,
directeur van Reddingsbrigade
Nederland. ,,Veel Nederlanders
kwamen deze zomer naar de kust,

waaronder ook die weinig ervaring
hebben met zwemmen in zee en die
dus in problemen kwamen. Met de
politieke herkenning en steun bij dit
zorgelijke beeld zijn wij blij. We gaan
voor de aankomende zomer hard
aan de slag met het programma ‘Het
strand veilig!’ om ervoor te zorgen
dat iedereen vooral kan genieten van
het vele water dat Nederland telt.’’
Veiligheid
Het nieuwe programma ‘Het strand
veilig!’ geeft in 2021 en 2022 handen
en voeten aan de vele verbetersuggesties om de veiligheid nog sterker
te borgen. Op basis van drie hoofdlijnen, gericht op de reddingsbrigades, lagere overheden en het
publiek, wordt hieraan vormgegeven.
Twee thema’s krijgen in eerste
instantie aandacht: strandvlaggen en
publiekscommunicatie. De betekenis
van de gebruikte strandvlaggen moet
breed bekend zijn en het vlaggenprotocol moet uniform gebruikt worden.
Publiekscommunicatie moet eraan
bijdragen dat baders, zwemmers en
andere recreanten beter bereikt
worden met actuele informatie.

Ja, we bezitten in Castricum een heuse kruidenheuvel. Zo’n vijf jaar
geleden met de permacultuurgedachte aangelegd door Karin Wezepoel
en haar man op een heuveltje iets ten noorden van het fietspad naar
Hendriksveld en de appartementen aan de Oosterweide (Albertshoeve).
Er staan daar een groot en een klein elektrahuisje, waar de heuvel precies
achter ligt: hoek Smeetslaan/Laan van Albertshoeve. Er is indertijd
misschien toch iets te weinig publiciteit aan gegeven, al kreeg de
opening wel aandacht. Want er wordt wel geplukt, maar toch waarschijnlijk iets te weinig. Door een groep vrijwilligers wordt er zo nu en dan
onderhoud aan gepleegd, maar helaas zijn enkele kruiden intussen
verdwenen. Er staat vooral veel rozemarijn, salie en een paar lavendelstruikjes die het (soms te) goed doen waardoor ze aan het ‘verhouten’ zijn.
Ook staat er intussen veel te veel gras onder de struikjes, die in de bloeiperiode het zicht op de kruidenplanten verhullen. Er is al iets groter
onderhoud gepleegd en dat gaat de komende tijd nog meer gedaan
worden, waardoor er vooral veel salie en rozemarijn gesnoeid wordt. Dat
laten we in de buurt van de elektrakasten liggen zodat belangstellenden
er van kunnen meenemen om thuis te drogen. Daarna kan het heel lang
gebruikt worden als het droog wordt bewaard. Het is sowieso toegestaan
om naar behoefte gebruik te maken van de kruiden. En als het lukt daar
wat geld voor bijeen te brengen wordt er komend voorjaar ook tijm,
citroenverbena en -melisse en munt aangeplant. Meer info: tel. 0251
654349.
Marie-Louise Janssen, Castricum

Sem heeft veel in zijn mars
Akersloot - Sem Beentjes uit
Limmen, slechts 15 jaar oud nog
maar, heeft vorige week donderdagavond in Akersloot op sportcomplex
De Cloppenburgh de snelste tijd op
de klok gezet in de wekelijkse tijdrit
op de mountainbike. Al eerder had
hij laten zien dat hij zowel in iedere
training als nu ook in een aantal
wedstrijden en tijdritten, zijn
mannetje weet te staan en voor
niemand hoeft onder te doen.
Lees op www.castricummer.nl het
uitgebreide verslag van deze tijdrit
Uitslag:
1. Sem Beentjes, Limmen (51.06 min);

2. Dave van Kuilenburg, Heiloo (51.16
min); 3. Vincent Beentjes, Castricum
(51.44 min) 4. Henk Verdonk junior,
Egmond aan den Hoef (51.58 min); 5.
Lars Volkers, Schagen (52.46 min) 6.
Wout Bakker, Heiloo (53.30 min); 7.
Alwin Hes, Bakkum (54.20 min); 8.
Koen Konst, Castricum (55.23 min); 9.
Bob Scholten, Akersloot (55.26 min);
10. Koen Jansen, Schagen (57.24
min); 11. Emiel Prins, Egmond aan
Zee (58.22 min); 12. Jelte Buur, Akersloot (58.29 min); 13. Gerrit Jansen,
Schagen (59.04 min); 14. Vincent
Tiebie, Akersloot (59.09 min); 15. Alex
Hageman, Limmen (62.00 min).
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OPENHEID IN LOCKDOWNTIJD
Castricum - In deze rubriek laat de Castricummer ondernemers en organisaties aan het woord die hun
deuren vanwege de lockdown tijdelijk moeten sluiten. Hoe gaan zij met de lockdownperiode om?
Teksten en foto’s door Aart Tóth

Ondernemers Blue World en
ZinQ geven zich niet zomaar
gewonnen
Wim Kruijswijk, voorzien van alle coronabescherming, voor de foto even zonder
mondkapje.

Corona of niets, gewoon
op de Kruijswijk-fiets
Castricum - Inderdaad, gaat het
fietsen gewoon door tijdens de coronaregels. Dat is op de openbare weg
zo, hetgeen niet wil zeggen dat het
bij de rijwielhandel allemaal op rolletjes loopt. Zo zijn er nogal wat
aanpassingen die zeker de verkoop,
maar ook de reparatie van fietsen
enige beperkingen opleggen. Dat is
te aanschouwen bij Kruijswijk Tweewielers aan het Kooiplein 14-16.
Lekker even binnenlopen voor informatie of reparatie van je fiets begint
met het aanbellen bij de deur. Vervolgens is ook daar een afhaalloket met
allerlei bescherming, maar vragen
staat vrij. Voor het afhalen is er eerst
een afspraak gemaakt via 0251
650100 of per e-mail (info@kruijswijktweewielers.nl). Vervolgens alle
ruimte en tijd om je informatie te
verkrijgen of een aanschaf te regelen.

Bij een aankoop is het wel handig
eerst even bij www.kruijswijk.biketotaal.nl langs te gaan om het werkelijk
prachtige aanbod in alle rust te
bekijken. Alleen maar kwaliteitsmerken van een simpele stadsfiets,
waar niets mis mee is, tot een super
de luxe E-bike of Bakfiets. Allemaal
verkrijgbaar bij Kruijswijk Tweewielers. Intussen helemaal voorbereid en
enthousiast stap je op de oude fiets
en gaat op weg naar het Kooiplein
om in de praktijk je eventuele nieuwe
aankoop te bekijken en zelfs een
proefrit te maken. Geen nieuwe fiets?
Even zo welkom, al is het voor het
repareren van een band, of oplossingen om een lekke band te voorkomen. Bij Kruijswijk vindt u een
ruim assortiment aan onderdelen en
accessoires voor elke fiets. Waaronder fietsbanden die niet meer lek
kunnen gaan, dus wat let je?

Castricum - De komst van het coronavirus en de maatregelen die hier op
volgden hebben grote impact op de ondernemers van Castricum en
omstreken. Dalende omzetten, voorraden die blijven liggen, we horen en
lezen het allemaal in de media. Zo is ook de druk hoog bij de ondernemers en het personeel van heren- en damesmodezaak Blue World en de
winkel voor damesmode en woonaccessoires ZinQ mode.

Vanessa (links) van ZinQ damesmode en Bert van Berkum van Blue World.

Tot nu toe zijn ze dag en nacht aan
het werk geweest om contact met
de klant te behouden. Zo zijn er
vanaf dag één continu posts op

hun onlinekanalen met collecties,
fotoshoots en aanbiedingen. Daarnaast hebben ze in rap tempo een
online catalogus gemaakt. Klanten

konden bellen, appen of mailen of
er nog iets op voorraad was,
waarna zij dit bij de klanten aan
huis brachten! De reacties van de
klanten waren hartverwarmend,
waaruit blijkt dat heel veel consumenten toch een hoge gunfactor
hebben naar hun lokale ondernemers. Maar ze zijn er nog niet! Na
kneiterhard werken hebben ze
vorige week de catalogus getransformeerd naar een heuse webshop
met mooi beeldmateriaal, maatkeuze etc. zoals je bij een webshop
mag verwachten. Zij zijn dan ook
supertrots op het personeel dat
hier met passie en heel hard
werken debet aan is..
Via deze webshop is de wintersale
te bestellen. Daarnaast wordt de
webshop iedere dag ververst met
de nieuwste voorjaarscollecties. U
kunt de nieuwe webshops onder
www.blueworld.nl en www.zinqmode.nl vinden. Daarnaast zijn zij
telefonisch of via WhatsApp bereikbaar. Blue World is bereikbaar
onder nummer 06 57574519 en
ZinQ damesmode en woonaccessoires onder nummer 06 30534460.

Bij Laan word je altijd verstaan

Dennis Janssen klaar om je te voorzien van prachtige planten en advies.

De schop de grond in
bij Frits & Dennis Janssen
Akersloot - Weer of geen weer, tuinaanleg gaat zeker in dit seizoen
gewoon door. Allemaal ter voorbereiding van het komende voorjaar
en zomer, wanneer we weer allemaal op ons terras zitten. Dat is dan
ook de tijd om bomen en struiken te
planten. Dat kun je zelf doen of
laten doen door Frits Janssen Tuinaanleg uit Akersloot. Dat laatste
begint in deze coronatijd met even
bellen naar 0251 312114 voor het
maken van een afspraak. Datzelfde
nummer kun je bellen voor het
bestellen van planten, diervoer,
tuinaarde en zo meer. Veel is buiten
te aanschouwen vanaf het afhaalloket dat intussen is gerealiseerd,
ook vanwege coronaregels. Geen
tijd om langs te komen? De bestelling wordt met alle plezier thuisbezorgd na een afspraak over het
tijdstip.
Buiten dat bellen is een informatief

Castricum - Uiteraard hebben we het
hier over je keuze op literair gebied,
alhoewel je voor veel meer dan alleen
boeken bij Boekhandel Laan in de
Burgemeester Mooijstraat 19 terecht
kunt. Helaas is het nog steeds niet
gewoon binnenlopen, maar de
service is er niet minder om. Het
belangrijkste daarin is de webshop
www.kantoorboek.nl waar je je hart
kunt ophalen in de keuze van boeken
en kantoorartikelen. Na je keuze,
bestelling en betaling kun je meteen
zien wanneer je bestelde waren
beschikbaar zijn voor bezorging dan
wel afhalen. Vanaf vandaag is het
immers mogelijk op aangepaste wijze

je boek af te halen.
Als je op vrijdag, zaterdag of zondag
je boek bestelt, ligt het de woensdag
erna klaar tussen 13.30 en 17.30 uur
bij het afhaalloket bij ingang van de
winkel. Bestel je op maandag,
dinsdag, woensdag of donderdag,
dan ligt je bestelling klaar op zaterdag
erna van 13.30 tot 16.30 uur. Zo weet
je dus precies wanneer je in dat
geweldige boek kunt duiken. Dat
afhalen is ook van toepassing op
duinkaarten van PWN (zolang de
voorraad strekt), waarbij dezelfde
handelingen via de website van
toepassing zijn. Voor een bestelling

bezoek aan www.tuincentrumfritsjanssen.nl ook de moeite waard
om te ervaren waar ze bij Frits
Janssen allemaal hun mannetje in
staan. Buiten een tuinaanleg, tuinontwerp en tuinonderhoud, draaien
ze hun hand niet om voor de aanleg
van een prachtige vijver compleet
met pompinstallatie. Opnieuw
bestraten van je tuin, prachtige
houtenaanbouw met schuifpui, ook
dat is allemaal mogelijk. Wat te
denken van die enorme collectie
sierbestrating in zoveel keuze, dat
die er van jou zeker bijzit. Kortom,
bel even en maak een vrijblijvende
afspraak of kijk op het buitenterrein.
Afspraak maken kan via bovenstaand telefoonnummer of per
e-mail (tuincentrumjanssen@live.nl).
Na die afspraak komt niet Frits, maar
Dennis Janssen bij je langs om spijkers met koppen te slaan en een
vrijblijvende offerte te presenteren.

Ellen overhandigt een besteld boek bij de afhaalbalie aan een collega.

blijft het daarbij nog steeds mogelijk
deze gratis thuis te laten bezorgen,
vanaf 17,50 euro. Heeft u vragen, ga
dan naar info@kantoorboek.nl en stel
je vraag en je krijgt antwoord. Tijdens
deze coronabeperkingen benut ook
Boekhandel Laan deze tijd om de
winkel eens grondig op te knappen,
zodat na de lockdown de benedenverdieping een mooie uitstraling
krijgt met een prachtige uitbreiding
boeken van Librero en Taschen, op de
plek waar eens het postkantoor zat.
Vanwege de sneeuwcondities zullen
bestellingen vertraagd geleverd
worden en vraagt men de klanten om
een week later te komen.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Zo geniet je nog
meer van je tuin!
Nederland houdt
van steigerhout

Schoner dan
schoon met
nanotechnologie
bij Rapid Clean
Coating

Woningprijzen in Castricum
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Multimate: van de nood
een (Hubo)-deugd maken
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Woningprijzen
in Castricum
stijgen naar
recordhoogte
Castricum - De woningmarktcijfers van
het vierde kwartaal van afgelopen jaar
zijn bekend. Teer Makelaars heeft deze
cijfers vergeleken met die van dezelfde
periode vorig jaar. De gemiddelde transactieprijs is gestegen met 9,6% gestegen
naar gemiddeld €420.649,- terwijl het
aantal verkochte woningen nagenoeg gelijk bleef: 105 om 106 woningen.

Er werden dus niet meer woningen verkocht, maar de snelheid waarmee ze verkocht werden, nam wel toe. De verkooptijd is met 25 procent afgenomen. Hieruit blijkt dat de vraag
naar woningen weer is toegenomen in het vierde kwartaal
van 2020 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Rick
Martens, makelaar bij Teer Castricum legt uit: ,,De NVM-krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt
heeft. De keuzemogelijkheden voor de kopers is sterk gedaald. Dat wil zeggen dat het aanbod in Castricum gedaald is
en dat de vraag gestegen is. Huizen worden namelijk sneller
verkocht ten opzichte van een jaar eerder.
Verwachting 2021
De toekomst van de woningmarkt is lastig te voorspellen en
de meningen zijn hier dan ook over verdeeld. De een denkt
dat de woningmarkt gaat afkoelen en de ander denkt juist dat
de huizenprijzen zullen blijven stijgen. De gevolgen van de
coronapandemie zullen pas later zichtbaar zijn op de woning-

markt, aangezien de woningmarkt laat reageert op veranderingen. In onze optiek is de kans groot dat de huizenprijzen
nog door zullen stijgen, omdat de rente historisch laag is, de
vraag vele malen hoger is dan het aanbod, er te weinig nieuwbouw geproduceerd wordt en omdat de overdrachtsbelasting

voor kopers onder de 35 jaar is afgeschaft. Rick vervolgt: ,,Het
feit dat de hypotheekrente nog steeds daalt, zorgt er voor dat
verhuizen vaak een goede optie is voor onze klanten. Onze
collega’s van Teer Hypotheken bieden zelfs al rentes aan onder de 1%!’’

Zo geniet je nog meer van je tuin!
straten. Je neemt met een versteende tuin namelijk alle sfeer weg uit de tuin, maar veel belangrijker is nog dat het water in een versteende tuin
geen kant op kan. Bij overvloedige regenval kan
dat leiden tot overstromingen in de wijk. Wil je
voorkomen dat je eigen schuur of huis vol water komt te staan? Zorg er dan voor dat het water
in je eigen tuin voldoende mogelijkheden heeft
om weg te zakken in de grond. Ga dus liever voor
een echt groene tuin met veel mooie planten.
4. Nieuwe kussens
Een goede set tuinmeubelen gaat een aantal jaren mee. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat
je er al die jaren niets aan hoeft te veranderen.
Misschien zijn de kussens inmiddels wel aan vervanging toe. Kies dan eens voor een totaal andere kleur en het geheel oogt meteen weer nieuw
en fris. Zijn de kussens nog lang niet versleten?
Dan is het natuurlijk zonde om ze weg te doen,
tenzij je ze met iemand kunt ruilen! Je kunt er in
dat geval ook voor kiezen om er een paar sierkussens bij te doen, bijvoorbeeld in een contrasterende kleur.

Je tuin is je visitekaartje. Het is het eerste wat passanten zien en waarop ze hun eerste indruk kunnen baseren. Zorg er dus voor dat de tuin
goed onderhouden wordt. Ben je een beetje uitgekeken op je tuin? Dan
is het tijd voor een make-over! Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te
zijn, zelfs als je niet zo thuis bent in het tuineren. Met de onderstaande
tips kun je nog meer genieten van je tuin.

1. Verken de mogelijkheden
Wat wil je precies bereiken? Ga je voor een kleurrijk geheel met veel verschillende bloemen en
planten? Wil je een plek om lekker te kunnen zitten in de zon? Je kunt natuurlijk met de inrichting van je tuin allerlei kanten op. Het is slim om
zo nu en dan wat te gaan wandelen in een wil-

lekeurige woonwijk. Het liefst natuurlijk steeds
een andere woonwijk, zo doe je telkens nieuwe inspiratie op. Bekijk hoe anderen hun tuinen
hebben ingericht, maak foto’s van dingen die je
mooi vindt en zet voor jezelf op papier hoe die in
te passen zijn in jouw tuin.
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2. Maak een gedetailleerd ontwerp
Ben je zelf geen groot tekentalent? Geen probleem, want online zijn diverse tools beschikbaar om je droomtuin mee te tekenen. Houd
in elk geval altijd goed rekening met de stand
van de zon. Dat is belangrijk voor het bepalen
van de plek waar de zithoek moet komen, maar
ook voor de beplanting. Sommige planten staan
graag in de schaduw, terwijl andere planten liever genieten van de volle zon. Vooral wanneer je
een terras, een blokhut of andere grote objecten
in je tuin wilt verwerken, is het belangrijk om alles goed in de juiste verhoudingen op papier te
zetten, zodat je zeker weet dat alles past.
3. Voorkom verstening
Laat je er niet toe verleiden om je hele tuin te be-

5. Accessoires maken het af
De sfeer die je tuin uitstraalt, creëer je in belangrijke mate door de juiste accessoires te kiezen.
Wacht dacht je bijvoorbeeld van een vuurkorf bij
het terras? Dat geeft meteen al een bijzondere
draai aan je tuin. Een bijkomend voordeel is natuurlijk de extra warmte die je ervan krijgt als je
een vuurtje stookt. Verlichting in je tuin? Er bestaan allerlei mogelijkheden om de verlichting
op zonne-energie te laten werken. Op die manier
heb je er geen omkijken naar. Elke dag wordt de
lamp vanzelf opgeladen om ’s avonds te kunnen
branden. Een andere trend is het leggen van een
zogenoemd tuintapijt. Tapijten zijn al jaren grote
sfeermakers in huis, dus waarom niet ook in de
tuin? Natuurlijk zijn tapijten voor in de tuin van
speciaal weerbestendig materiaal gemaakt. Ze
nemen vrijwel geen vocht op en ze zijn, net als
de tapijten voor binnenshuis, in allerlei kleuren
en formaten verkrijgbaar.

• Nieuwbouw/verbouwingen
• Aanpassingen meterkast
• Aanleggen keukeninstallaties
• Aanleggen tuinverlichting
• Zowel bedrijfsmatig als
particulieren
• Data netwerken
• Zonnepanelen
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Isoleren heeft een direct effect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig effect te
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).
Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe
wij u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

Isototaal | Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448 | info@isototaal.nl | www.isototaal.nl

Boccherinistraat 22, 1901 VD Castricum
Tel: 06 51 18 47 47, info@rjelektrotechniek.nl
WWW.RJELEKTROTECHNIEK.NL

Nederland houdt
van steigerhout

SPECIALISTISCH
REINIGEN EN LANGDURIG
BESCHERMEN VAN
GEVELS DOOR MIDDEL
VAN NANOTECHNOLOGIE

De industriële look wint steeds meer aan terrein. Het is helemaal hip
om je woning een stoer imago te geven door materialen te gebruiken
die we voorheen vooral kenden uit de industrie en die in huis eigenlijk
tamelijk ongebruikelijk waren. Nu is het juist heel trendy om op die
manier een rauw tintje aan je huis te geven. In het verlengde daarvan
is het gebruik van steigerhout binnenshuis steeds meer in opmars.
Steigerhout dankt zijn naam uiteraard aan het
feit dat dit type hout vooral gebruikt wordt voor
het vervaardigen van bouwsteigers. Dezelfde planken zie je ook in de scheepvaart, waar
ze als loopplank dienen. Het zijn vurenhouten
planken, veelal afkomstig uit Scandinavische
bossen, die niet geschaafd worden. Het was al
langere tijd gangbaar om dit type hout te verwerken in tuinmeubelen, maar wat buiten kan,
kan natuurlijk ook binnen! Het bijzondere van
steigerhout is dat het weliswaar een rauwe uitstraling heeft, maar tegelijk ook warm aandoet.
Bovendien is het natuurlijk een echt natuurproduct waarvan geen identieke kopie bestaat. Dat
zorgt ervoor dat elk meubelstuk echt uniek is.
Om ervoor te zorgen dat alles wel enigszins in
harmonie is, worden de planken geselecteerd
op kleur. Voordat ze worden verwerkt tot meubelstuk, worden ze eerst geschuurd, zodat ze
volledig vrij zijn van splinters.
Volop mogelijkheden
Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, of
het is van steigerhout te maken. Een salontafel of boekenkast bijvoorbeeld. En wat dacht je
van een bank, met een frame van steigerhouten
planten en poten die vervaardigd zijn uit steigerbuizen? Je kunt zelfs de mand voor je kat of
hond maken van steigerhout, mits je er natuurlijk wel een lekker comfortabel kussentje of dekentje in legt. Voor in de slaapkamer kun je bijvoorbeeld het bed maken van steigerhout, met

daaronder houten kratjes als lades om je spulletjes in op te bergen. Als je een handige klusser bent, maak je dergelijke meubelen zelf. Op
internet vind je verschillende bouwtekeningen
om je eigen droommeubels mee te kunnen maken. Maar er zijn ook steeds meer meubelzaken
die steigerhouten meubelen omarmd hebben
en toegevoegd hebben aan hun collecties.
Onderhoud
Meubelen van steigerhouten hebben niet
veel onderhoud nodig. Er zijn echter twee typen steigerhouten meubelen. Je hebt meubelen waarbij het hout is voorzien van een beschermlaag, maar er zijn ook meubelen waarbij die beschermlaag ontbreekt. In het laatste
geval zou je ervoor kunnen kiezen om zelf een
zogenoemde nanolaag aan te brengen of het
hout te beitsen. Voor meubelen binnenshuis is
dat overigens niet strikt noodzakelijk, maat als
het gaat om bijvoorbeeld een tuinset, is het zeker aan te bevelen. Je voorkomt daarmee dat
vuil en water het hout niet kunnen aantasten.
Wil je de meubelen schoonmaken, dan gebruik
je daarvoor het beste wat warm water met een
beetje soda of groene zeep erin. Tuinmeubelen
van steigerhout kun je beter niet afspuiten met
een hogedrukreiniger, want daarmee beschadig je het hout te veel. Binnen vereisen steigerhouten meubelen geen andere behandeling
dan je andere meubelen.

Maatlat 19 K • Limmen • tel. 072 785 3900

www.rapidcleancoating.nl
info@rapidcleancoating.nl

Jeroen de Kwaadsteniet (links) en Steven Boon klaar voor de volgende nanobehandeling.
Foto en tekst: Aart Tóth

Schoner dan schoon met nanotechnologie bij Rapid Clean Coating
Limmen - ‘Nano’ blijkt het toverwoord bij Steven Boon en Jeroen de
Kwaadsteniet, die via hun studie Business Studies (Inholland Alkmaar)
een ondernemersplan moesten maken om in aanmerking te kunnen
komen voor een ondernemersprijs. Dat resulteerde uiteindelijk in het
beste ondernemersplan van heel Noord-Holland, zo’n drie jaar geleden. Dat plan zijn beide enthousiaste jonge ondernemers in de praktijk gaan uitvoeren.

“Ook uw CV-ketel heeft aandacht nodig in deze barre tijd!”

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

Het tweetal is nu al drie jaar bezig als zelfstandig ondernemers onder de veelzeggende naam ‘Rapid Clean Coating’. Daarin leggen
ze zich toe op het specialistisch reinigen en
langdurig beschermen van houten, kunststof,
Trespa en stenen gevels, door middel van nanotechnologie. De resultaten zijn verbluffend
te noemen, wat al meteen tot uiting komt als
Steven en Jeroen een vrijblijvend proefstuk
uitvoeren, om op locatie hun trotse werkwijze te demonstreren.
Als je ter oriëntatie www.rapidcleancoating.
nl bezoekt, valt je mond al open van de getoonde resultaten na een behandeling van

reinigen en vervolgens beschermen met nanotechnologie. De resultaten zijn verbluffend
te noemen. Zelfs bakstenen gevels zien er als
nieuw gemetseld uit en blijven er voor jaren zo uitzien vanwege die nanotechnologie.
Trouwens, bij het reinigen en behandelen zijn
ze bij Rapid Clean Coating doordrongen van
de ecologische voetafdruk en maken daarom gebruik van biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen en duurzame nanocoatings.
Meer weten of een proefstuk aanvragen?
Even mailen naar info@rapidcleancoating.nl,
bellen naar Steven (06 27834913), Jeroen (06
11723622) of het kantoor (072 7853900) en je
wordt wijzer.

Multimate: van de nood een (Hubo)-deugd maken
Voor eigenaar John Res en zijn medewerkers dé gelegenheid eerder met de transformatie van
Multimate naar Hubo te beginnen. Niemand die je in de weg loopt, waardoor er geen ongelukken
gebeuren en de ombouw wat sneller gaat. Eind maart is - met of zonder coronaregels - de heropening. Nu is al duidelijk te zien wat de opfrissers zijn; andere kleuren, andere verlichting, maar
wel dezelfde klantvriendelijke bediening en uitleg bij vragen.
Intussen is het mogelijk toch je gewenste houtpanelen, deuren, verf, schroeven en nog veel meer
te verkrijgen door vooraf te bestellen. Dat doe je via het bezoeken van www.multimate.nl/castricum of even mailen naar info@multimatecastricum.com en na vriendelijk overleg worden je
planken en panelen op maat gezaagd, de schroeven erbij gezocht en zelfs de accuboormachine
klaargelegd om te worden afgehaald, dan wel bezorgd. Er staan dan ook karren klaar met bestelde materialen. Je vindt Multimate natuurlijk aan de Castricummer Werf 70. Zo wordt niet alleen
voor Multimate van de ‘nood een deugd gemaakt’, maar ook voor de thuisklusser. Laat je maar
horennnn!
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John Res in hogere Hubo-sferen tijdens de ombouw. Tekst en foto: Aart Tóth

Castricum - Wil je lekker gaan verbouwen thuis, wordt dat toch enigszins bemoeilijkt omdat de bouwmarkt dicht is. Bij Multimate zelf hebben ze daar geen last van, daar is men volop aan het restylen, zoals
dat tegenwoordig wordt uitgedrukt, oftewel verbouwen en ombouwen van Multimate naar Hubo. Ze zijn immers grotendeels niet bereikbaar voor bezoekers vanwege de coronaregels.

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

Even binnenkijken
Lisa Hogenbirk is professional organizer
Alles uit de kast voor een opgeruimd huis
Ze was als kind altijd al bezig met opruimen en ordenen, nu helpt ze ook andere mensen om meer structuur aan te brengen in hun leefomgeving. Lisa Hogenbirk liet zich omscholen tot opruimcoach en runt
nu haar eigen praktijk. ,,Opruimen is liefdevolle aandacht voor jezelf.”
Door Mardou van Kuilenburg
Nog geen jaar geleden verhuisde Lisa met haar gezin naar Heiloo. Ze kochten een sfeervolle jaren ’30 woning waarvan Lisa elk
kastje, hoekje en laatje op een slimme manier wist in te richten.
Ze werkt graag met mappen, dozen, manden en kistjes - van de
speelgoedkast tot de lades met ondergoed. ,,Mijn hoofd is druk
en ik moet structuur aanbrengen om rust te creëren. Ik vind het
belangrijk dat mijn omgeving niet te veel voor afleiding zorgt.”
Jarenlang werkte Lisa bij een reclamebureau, maar echt blij
werd ze er niet van. Toen ze een loopbaancoach bezocht om uit
te zoeken waar haar hart wél sneller van ging kloppen, ontdekte ze dat er mensen zijn die anderen helpen opruimen. Betaald.
,,Ik wist niet van het bestaan van het vak professional organizer.
Er ging een wereld voor me open.” In die studie leert ze over het
opruimen van je huis, agenderen, administreren en prioriteiten
stellen. ,,Eigenlijk voelde ik direct al dat ik voor dit vak in de wieg
gelegd ben. Als opruimcoach help je niet alleen met opruimen
en structuur aanbrengen, je moet empathisch vermogen hebben en kunnen meedenken met de klant. Ik voer soms heel diepe gesprekken met cliënten. In dit vak is geduld heel belangrijk.”
Overzicht kwijt
De doelgroep van Lisa loopt breed uiteen: van hardwerkende
tweeverdieners tot alleenstaande verzamelaars die moeilijk afscheid kunnen nemen van hun spullen. Ook klanten met chronische vermoeidheid of burn-out klachten kloppen bij Lisa aan.
,,De mensen die mij inschakelen zijn het overzicht een beetje kwijt en vinden het moeilijk om dingen weg te gooien. Daar
help ik bij. We beginnen vaak met een kast: alles gaat eruit, de
inhoud wordt gesorteerd en samen leggen we spullen op een
logische plek. Het mooie van opruimen is dat je jezelf op verschillende manieren activeert: er ontstaat niet alleen ruimte in
je huis, maar ook in je hoofd. Dat geeft heel veel rust.”
Lijstjes maken
Lisa: ,,Als je wilt beginnen met opruimen en herstructureren, is
het belangrijk om de hoofdzaak van de bijzaken te scheiden.
Maak een to do lijst met alle taken die je in je hoofd hebt. Als je
het opschrijft, is het letterlijk uit je hoofd. Wat heeft de hoogste
prioriteit? Bij mij gaat dat ook niet altijd goed hoor, ik moet mezelf soms ook op de plek zetten: nu ga je dit doen. Het kost veel
energie om allerlei projecten te hebben, maar niks af te maken.
Als er eenmaal structuur is, gaat het opruimen ook makkelijker.”

Opruimtips van Lisa
Controle houden
Lisa heeft standaard een toolkit bij zich: een emmer gevuld met
glassex, een schaar, paperclips, plastic mapjes en een notitieblok. ,,Voor we beginnen gaan we even koffie drinken om het
ijs te breken. Het huis kan heel netjes ogen, maar als je een kastdeur opentrekt valt alles eruit. Klanten mogen aangeven waar
ze willen beginnen. De vraag die centraal staat: waar word jij blij
van? In drie of vier uur gaat we concreet stappen zetten. Voor
mensen die het moeilijk vinden om dat zelf te doen voer ik spullen af naar de stort of de kringloop. Dat kan enorm helpen. Ik
geef ook weleens huiswerk en laat mensen routinematig spullen toevoegen aan het interieur. Zodra je de controle erop houdt
en elke avond een kwartiertje gaat opruimen, ben je al een heel
eind. Het mooie aan dit vak is dat ik echt iets kan doen voor een
ander. Zo maak ik de wereld een beetje mooier.” Meer informatie: www.opruimgeluk.nl. Of mail naar: lisa@opruimgeluk.nl.
(Foto’s Mardou van Kuilenburg)

Wil jij ook meer structuur in je woonkamer,
de garage of op je werkplek? Enkele tips:
1. Bepaal in welke ruimte je wil starten. Wat ga je daar doen?
Schilderen, lezen, werken? Welke spullen horen daarbij?
Wat kan er weg?
2. Zet een wekker en ga maximaal twee uurtjes opruimen.
Neem de tijd!
3. Maak voor- en nafoto’s
4. Leg de lat niet te hoog, houd het behapbaar
5. Zet geen was aan als je nog een droge was moet opruimen
6. Houd vol! Het wordt leuk als je ziet dat het beter wordt.
Zie opruimen echt als basistaak.
7. Geen zin? Geef jezelf een schop onder de kont en ga het
toch doen. Je voelt je er achteraf altijd beter door.
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Kennemer Wonen had in 2020
gemiddeld energielabel A
Regio - Kennemer Wonen is één van de voorlopers als het gaat om duurzaamheid en het verduurzamen van woningen. Afgelopen jaar heeft de
woningcorporatie gemiddeld energielabel A behaald voor haar
woningen. Branchevereniging Aedes stelt als ijkpunt op weg naar
CO2-neutrale woningen in 2050, dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben.

maal acht zonnepanelen. Dit tempo is
in 2019 opgevoerd naar 1.500 huurwoningen per jaar. Daarnaast is
Kennemer Wonen betrokken bij innovatieve projecten zoals aansluiting
van woningen op het warmtenet,
elektrisch koken en het plaatsen van
batterijen voor opslag van zonneenergie bij complexen.
Huurder profiteert direct van
lagere energielasten
Verduurzaming van huurwoningen
helpt wonen betaalbaar te houden
voor de huurders van nu en in de
toekomst. Kennemer Wonen vraagt
geen huurverhoging voor de energiebesparende maatregelen die worden
uitgevoerd. Hierdoor profiteert de
huurder direct van de besparing die
het hem of haar oplevert.

Zonnepanelen op het dak van een woning aan het Irissenveld in Castricum.
Foto: Kennemer Wonen

Kennemer Wonen wil net als andere
woningcorporaties in Nederland haar
huurwoningen energiezuiniger
maken. Woningcorporaties hebben
hier met Aedes - de branchevereniging voor corporaties - afspraken
over gemaakt. Krista Walter, directeurbestuurder bij Kennemer Wonen: ,,We
zijn hier echt behoorlijk uniek in.
Omdat de woningen met de laagste
energielabels als eerste zijn aangepakt, hebben we nu steeds minder
woningen met deze labels. We maken
nu dus steeds kleinere stappen. Maar
we gaan gewoon door, want ook
kleine stapjes zijn stapjes vooruit.”
De corporatie is al jaren geleden
begonnen met investeren in duur-

zaamheid, gelijktijdig met het
uitvoeren van onderhoud. Zo wordt
bijvoorbeeld bij schilderwerk van
complexen de enkele beglazing
vervangen door HR++ glas. Als
dakbedekking wordt vervangen,
worden de daken geïsoleerd. Ook
kunnen huurders van Kennemer
Wonen op eigen verzoek hun woning
laten isoleren. Maar men investeert
niet alleen in onderhoud. Bij renovatieprojecten worden direct energiebesparende maatregelen getroffen,
waarbij het de ambitie is om
tenminste energielabel A te behalen.
In 2016 is Kennemer Wonen gestart
met een programma om elk jaar 1.000
huurwoningen te voorzien van maxi-

Uitdaging voor de toekomst
Walter benadrukt dat de successen
van nu geen reden zijn om stil te
zitten. Er ligt een enorme uitdaging
voor de toekomst, waar alle
woningen in 2050 CO2-neutraal (en
dus aardgasvrij) moeten zijn. ,,Voor
deze en de andere opgaven die er
liggen is voldoende financiële
armslag nodig. Wij zijn afhankelijk van
de keuzes die het kabinet op dit
moment maakt naar aanleiding van
de voorstellen van de verschillende
klimaattafels. Alleen door een
substantiële verlaging van de belastingdruk voor corporaties is het
mogelijk dat de huren betaalbaar
blijven, we voortvarend werken aan
nieuwbouw en we onze ambities
voor een CO2-neutrale toekomst
waarmaken. Het ene mag niet ten
koste gaan van het andere. Daar
blijven we ons hard voor maken.”

Hoe energiezuinig
zijn woningen in Castricum?
Castricum - Woningen in Castricum hebben een gemiddeld energieverbruik, dat blijkt uit onderzoek van www.energielabelprijzen.nl dat de
gegevens van de Klimaatmonitor Nederland analyseerde. Op dit moment
heeft 38,0% van de woningen een geldig energielabel. Daarvan beschikt
68,4% over een ‘groen’ label (A, B of C). Dat is iets minder dan het landelijke gemiddelde van 70%.
Op dit moment heeft 68,4% van de
woningen in Castricum een groen
energielabel. Dat betekent dat deze
woningen beschikken over een label
A, B of C. Deze woningen hebben een
redelijk tot zeer laag energieverbruik
dankzij een zuinige HR-ketel, goede
isolatie en eventueel zonnepanelen.
Landelijk gezien heeft 70% van de
woningen een groen energielabel.
Hiermee scoort Castricum gemiddeld
ten opzichte van de rest van Nederland. Het meest zuinige energielabel
A is van toepassing op 1.032
woningen (17,0%), landelijk is dat
24%. Het meest voorkomende energielabel in Castricum is label C. 164
woningen (3%) hebben het meest

onzuinige energielabel G, landelijk
gezien is dat 4%.
De verdeling in cijfers:
1.032 woningen (17,0%) hebben
energielabel A: zeer laag
energieverbruik
1.055 woningen (17,4%) hebben
energielabel B: laag energieverbruik
2.063 woningen (34,0%) hebben
energielabel C: redelijk laag
energieverbruik
932 woningen (15,4%) hebben energielabel D: gemiddeld
energieverbruik
574 woningen (9,5%) hebben energielabel E: redelijk hoog
energieverbruik

245 woningen (4,0%) hebben energielabel F: hoog energieverbruik
164 woningen (3%) hebben energielabel G: zeer hoog energieverbruik
Wat is het energielabel?
Vanaf 2008 is het definitief energielabel verplicht bij oplevering,
verkoop of verhuur van een woning.
Per 1 januari 2021 is de methode
waarop het energielabel bepaald
wordt gewijzigd. Dit houdt in dat
woningeigenaren vanaf dit jaar een
afspraak moeten maken met een
energieadviseur. Deze deskundige
komt thuis langs, neemt de woning
op en berekent hoeveel energie er
nodig is voor verwarming, warm
water, ventilatie en koeling van de
woning en hoeveel van deze energie
uit duurzame bronnen komt. Vervolgens wordt het energielabel vastgesteld en definitief geregistreerd. Het
energielabel is tien jaar geldig vanaf
de registratiedatum.
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De ladderwagen van de brandweer in Heemskerk werd ingeschakeld.
Foto: Hans Peter Olivier

Schoorsteenbrand aan
de Laan van Albert’s Hoeve
Castricum - Zaterdagavond kort
voor 21.00 uur werd de brandweer
ingeschakeld in verband met een
schoorsteenbrand aan de Laan van
Albert’s Hoeve. De brandweer van
Castricum kreeg assistentie van de

collega’s in Heemskerk, die met de
ladderwagen ter plaatse kwamen.
Men heeft de schoorsteen gecontroleerd, de situatie bleek mee te vallen.
Na een half uur konden de brandweerlieden weer retour kazerne.

Het museum Huis van Hilde in Castricum. Foto: Nico Vermeer

Online serie:
‘Romeinen in Nederland’
Castricum - Omdat de coronamaatregelen langer duren organiseert
Historizon in de maanden februari en
maart een serie over Romeins
erfgoed in Nederland. Na eerdere
succesvolle series over de geschiedenis van de filosofie en een serie
over de relatie tussen Zuid-Afrika en
Nederland zoekt men het dit keer
uitsluitend in eigen land. Ook
museum Huis van Hilde komt in de
reeks aan de orde.
Archeologisch onderzoek van de
laatste jaren en nieuwe beschikbare
onderzoekstechnieken geven een
schat aan nieuwe informatie over
Romeins erfgoed in Nederland. Tijd
om deze nieuwe ontdekkingen
onder de aandacht te brengen. Dat
gebeurt in een reeks van zes levendige online lezingen door vooraanstaande deskundigen, ondersteund
met artefacten uit musea en actuele
resultaten van archeologisch onderzoek. De uitzendingen duren maximaal anderhalf uur. Tijdens de
uitzending is het mogelijk om vragen
te stellen. Met deze serie geeft Historizon inzicht in de stand van de
huidige wetenschap over de
Romeinse periode in Nederland aan
het begin van onze jaartelling.

Anouk Veldman, museummanager
van Huis van Hilde en Rob van
Eerden, beleidsadviseur Archeologie
bij Provincie Noord-Holland geven
een lezing over het belang van de
aanwezige bevolking in Nederland
ten tijde van de Romeinen in Nederland. Met name de Friezen. Aan de
hand van archeologische vondsten
wordt gereconstrueerd waarom de
Romeinen hun opmars in deze
streken moesten beëindigen. In de
eerste aflevering zal Erik Graafstal
vertellen over de Limesweg in de
Rijndelta: nieuw licht op het grootste
Romeinse bouwwerk in Nederland.
Tom Hazenberg doet vervolgens
verslag van belang van de Rijn en
scheepvaart in de Romeinse tijd. Met
Dr. Karen Jeneson, Conservator van
het Thermenmuseum Heerlen, kijken
we naar Heerlen als Romeinse vicus.
Het Pakhuis Ermelo geeft inzicht over
de marskampen die gevonden zijn
op de Veluwe. En uiteraard mag
Nijmegen niet ontbreken waar met
Museum Het Valkhof kijken naar het
Flavische legioenskamp en het nog
steeds aanwezige aquaduct. Het
volledige programma is op https://
historizon.nl/serie-romeins-erfgoed/
te vinden.

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 11 T/M ZONDAG 14 FEBRUARI 2021
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Calinda aardbeien

ZO

Valentijns boeket

schaal 400 gram

bos

3.

00

Actieprijs per kilo 7.50

Heerlijk zoet.

12.

50

FIJNE VALENTIJN!
Dat is lekker thuiskomen.

DEEN hart donut

DEEN valentijnschnitt

2 stuks

DEEN roomboter tulband
met hartjes dip

per stuk

per stuk

DEEN hartvormige broodjes
licht meergranen
zak 6 stuks

OM THUIS
AF TE BAKKEN

2 voor
00

1.

4.

Baileys Strawberry & Cream*

2.

00

Voor 5 à 6
personen.

95

Poppy Sauvignon Blanc
Nieuw-Zeelandse wijn

fles 70 cl

1.

00

DEEN verse sushi mix Ochiba
schaal 18 stuks

fles 75 cl

6.

7.50

00

Actieprijs per liter 8.00

16.

00

Actieprijs per liter 22.86

FRUITIG

*Alleen verkrijgbaar in de winkels met een slijterij. Wij verkopen geen alcohol en sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar. Niet bestemd voor wederverkopers.

Spaar vanaf 14 februari voor Berndes pannen van gerecycled aluminium. Lees meer op deen.nl/Berndes

6.

00

