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Castricum - Langs de Castricumse kust zijn grote stukken duin weggeslagen na het stormachtige weer van vorige 
week. De afgang richting het stille strand lijkt voorlopig niet meer begaanbaar. Foto: Bert Westendorp

Wandelroute gestremd na storm

Door Hans Boot

Willem Veldt werd op 6 februari 
1942 geboren in Akersloot en heeft 
het dorp, behoudens de opkomst 
voor militaire dienst, nooit verlaten. 
Hij oefende daar ook zijn laatste 
beroep uit: ,,Na verschillende func-
ties in het bedrijfsleven ben ik in 
1993 mijn ‘Toko’ begonnen aan de 
Julianaweg. Die zaak werd zo 
genoemd, omdat ik kantoorarti-
kelen, rookwaren, boeken, kranten 
etc. verkocht. Vanwege gezond-
heidsproblemen ben ik er twee jaar 
geleden mee gestopt.’’

Veldt heeft naast zijn werk een 

indrukwekkende loopbaan achter 
de rug als het gaat om politiek en 
vrijwilligersfuncties bij verenigingen 
in zijn dorp: ,,Zo’n 56 jaar geleden 
was ik betrokken bij de oprichting 
van de Vrije Lijst Akersloot. In 1974 
werd ik voor deze partij raadslid en 
van 1982 tot 1997 wethouder met 
de portefeuilles ruimtelijke orde-
ning, �nanciën en woonruimtever-
deling. Tot 2001 keerde ik terug in 
de Akerslootse raad en vanaf de 
CAL-fusie in 2002 werd ik weer 
wethouder, maar nu namens GDB. 
Na bijna vier jaar nam ik opnieuw 
zitting in de gemeenteraad, maar 
toen had ik mij aangesloten bij 
CKenG.’’

Verre reizen
De raadsnestor zag kans om naast 
zijn werk en politieke besognes nog 
tijd vrij te maken voor het vrijwilli-
gerswerk: ,,Ik was voorzitter van de 
IJsclub Akersloot, ben 19 jaar secre-
taris geweest van SV Meervogels ’31 
en was ook op het voetbalveld te 
vinden als scheidsrechter. Verder 
was ik secretaris van de plaatselijke 
speeltuinvereniging. Ik ben ook 
ereburger van Akersloot geworden 
en erelid van Meervogels. Daarnaast 
was ik heel wat jaren actief als 

correspondent voor zowel landelijke 
als lokale bladen en soms ook nog 
als Prins Carnaval.’’

De zomervakanties van Veldt 
werden doorgaans besteed aan het 
maken van lange en verre reizen: ,,Ik 
ben in China, Indonesië en Nieuw 
Zeeland geweest en een keer of vijf 
in Australië, waar een broer van me 
woont. Die hoop ik nog eens te 
kunnen bezoeken.’’ Dat zal dan waar-
schijnlijk alleen moeten gebeuren, 
want de ambitieuze Akersloter heeft 
geen levenspartner: ,,Door mijn 
drukke leven is een huwelijk er nooit 
van gekomen, hoewel ik verschil-
lende relaties heb gehad en ook wel 
een huwelijk had gewild.’’

Lijstduwer
Het scheidende raadslid staat niet 
lang stil bij zijn tachtigste 
verjaardag: ,,Ik vier het niet op de 
dag zelf in verband met de corona-
maatregelen, maar zodra die beper-
king is opgeheven geef ik een groot 
feest voor de vele familieleden en 
kennissen. Helaas kan dat niet meer 
in De Vriendschap plaatsvinden.’’ Na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
half maart keert Veldt de politiek de 
rug toe. Hij legt uit waarom: ,,De pijp 
is leeg en de ambitie voor een 
nieuwe periode is er niet meer. Ik sta 
nog wel als lijstduwer op de aller-
laatste plaats van de nieuwe fusie-
partij Lokaal Vitaal en dat is het.’’

Akersloot - Aan alles komt een eind. Dat geldt ook voor het politieke 
leven van Willem Veldt, die afgelopen zondag 80 werd. Hij was 56 jaar 
actief bij diverse lokale partijen en bekleedde ook het ambt van 
wethouder in zijn woonplaats en de fusiegemeente Castricum.

Nestor van raad neemt afscheid

Willem Veldt hangt zijn CKenG-jas aan 
de wilgen. Foto: Hans Boot

Castricum/Limmen - Tussen vrijdag-
ochtend en zaterdagmiddag is inge-
broken in een woning aan de Eerste 
Groenelaan in Castricum. Via een 
raam op de begane grond wist men 
de woning binnen te dringen. Ook in 
een woning aan de Dusseldor-
perweg in Limmen werd vrijdag-
avond ingebroken. De daders zijn via 
de achterdeur binnengekomen. De 
woning is op de begane grond en de 
eerste etage doorzocht. Bij beide 
inbraken zijn spullen meegenomen.

Woninginbraken in 
Castricum en Limmen

Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

HOOGLANDER
STOOFVLEES

BIEFSTUK
BURGERS

ENTRECOTE
30% KORTING

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
CAVOLO NERO STAMP
CARPACCIO BURGER

SAMEN€ 6,99

BOTERKOEK VAN DE WEEK

FRAMBOOS
BOTERKOEK WEKEN

FRAMBOOSFRAMBOOS

5,95

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
• PECAN/HONING
• KOKOS
• AMARENA/CRANBERRY
• TRIPLE CHOCOLATE
• FRAMBOOS

• AMANDEL/KANEEL
• SALTED CARAMEL
• ROOMBOTERKOEK
   TRADITIONEEL
• GEMBER
• PASSIEFRUIT

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG 
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24 
in Castricum

www.pilkesfietsen.nl
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DONDERDAG 10 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

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

VRIJDAG 11 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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

ZATERDAG 12 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew met 
inzinggroep.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Gezins- Woord- en 
Communieviering met kinder-
koor. Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

ZONDAG 13 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur. ds. Rik Willemsen. 
Te volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Pastoor Ruben Torres 
met Heren Koor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur ds. P. 
Terpstra.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, drs. Wim 
Nieuwenhuis. Via https://www.
egcastricum.nl/go/livestream/

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met liturgisch koor. 
Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

DINSDAG 15 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdagmiddag 09.00 - 12.30 uur 
vrijdag gesloten

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Door Aart Tóth

Het plan voor de upgrade stamt al uit 
2018, waarbij toenmalige wethouder 
Kees Rood het startsein gaf voor het 
project ‘Versterking Winkel- Verblijfsge-
bieden’ en programmaleider Henk 
Ruijter aanstelde om het project in 
gang te zetten. Intussen zijn we ruim 

vier jaar later, waarin er wel wat zaken 
geregeld zijn uit dat project, maar 
minimaal volgens het Ondernemers-
fonds Dorpshart. ,,Van de prachtige 
plannen rondom de dorpskerk, waar 
de �nanciën voor klaar schijnen te 
liggen, is nog niets gerealiseerd’’, zegt 
voorzitter Sander Weel van het Onder-
nemersfonds. In de groenpartijen 

rondom de kerk zou behoorlijk 
gesnoeid gaan worden en er zou zelfs 
een looproute rondom de kerk worden 
aangelegd. In diezelfde plannen zou de 
zogenaamde ‘Bomenlaan’ langs de 
oorlogsgraven begaanbaar worden 
overdag.
Sinds 2018 is er wel veel over gepraat, 
maar in de uitvoering stokte dit. Vervol-
gens waren er in de afgelopen twee 
jaar ook geen activiteiten vanwege het 
excuus corona. Ook restaurant ’t 
Eethuysje en het eerdaags geopende 
Carter staan met smart te wachten op 
de upgrade, waarna zij verder invulling 
gaan geven aan het Kerkplein. Zoals 
gezegd is het Ondernemersfonds het 
zat en start nu een petitie om de 
gemeente te bewegen nu eens te gaan 
beginnen met de vier jaar oude 
plannen en daaraan uitvoering te 
geven. Niet alleen de leden van dit 
Ondernemersfonds zijn in de gelegen-
heid deze petitie te ondertekenen, ook 
inwoners van de gemeente Castricum 
worden daarvoor in de gelegenheid 
gesteld. Het enige wat je hoeft te doen 
is naar www.petities.nl/petitions/trans-
formeer-het-kerkplein-in-castricum te 
gaan en de petitie ondertekenen. Waar 
is het wachten op?

Castricum - De plannen voor een upgrade van het Kerkplein, met de 
monumentale dorpskerk als middelpunt, verdienen wel wat meer 
aandacht om die werkzaamheden nog echt in werking te stellen. De 
ondernemers van het dorpshart, verenigd in het Ondernemersfonds, 
trekken aan de bel bij de gemeente Castricum om nu eindelijk te gaan 
beginnen.

Dorpshart start petitie over Kerkplein

Programmaleider Henk Ruijter (links) en toenmalig wethouder Kees Rood in 2018 
met de plannen. Foto: Aart Tóth

Castricum - Tegen Svetlana G. (55), 
de vrouw die in januari vorig jaar 
haar echtgenoot doodde op de 
Lijsterbeslaan, is tbs met voor-
waarden geëist. Als de rechtbank 
meegaat in het advies, wordt de 
vrouw niet strafrechtelijk 
vervolgd.

Eerder bleek al dat de vrouw volledig 
ontoerekeningsvatbaar is. De 
deskundigen die haar hebben onder-
zocht vroegen eerder om tbs met 
dwangverpleging. De o�cier van 
justitie vindt dat niet nodig, omdat 
de vrouw zich gunstig lijkt te ontwik-
kelen. Svetlana G. kampt met 
psychoses.

Op 24 januari 2021 viel G. haar man 
Peter (56) aan met een houten plank 
in hun woning op de Lijsterbeslaan. 
Ze sloeg hem meermaals op het 
achterhoofd. Volgens onderzoekers 
werd ze gedreven door waanideeën. 
Op 18 februari doet de rechtbank in 
Alkmaar uitspraak. (Mardou van 
Kuilenburg)

Tbs met voorwaarden geëist 
na moord op Lijsterbeslaan

Castricum - Bij een inbraak op een 
bouwplaats aan de C.F. Smeetslaan 
zijn veel goederen buitgemaakt. De 
inbraak moet vorige week zijn 
gepleegd tussen donderdagavond 
18.00 uur en vrijdagmorgen 07.00 
uur. Het gaat om de locatie van het 
voormalige postkantoor. Hier staan 
meerdere containers, die tussen de 
genoemde tijden werden openge-
broken. Gezien de hoeveelheid 
goederen die verdwenen zijn, gaat 
de politie ervan uit dat gebruik is 
gemaakt van een auto. Men komt 
graag in contact met eventuele 
getuigen. Zij kunnen zich melden via 
telefoonnummer 0900 8844.

Goederen 
buitgemaakt bij 
inbraak bouwplaats

De sportiefste partij van de 
gemeente
Het team van aanvoerder Roel Beems 
bestaat naast het eerste elftal uit nog 
twintig spelers. De coach is Bert 
Meijer. Eerder maakte de partij, die 
zich de sportiefste partij van Akers-
loot, Bakkum, Castricum, Limmen en 
De Woude noemt, al zijn verkiezings-
programma en kandidatenlijst 
bekend. Vanaf nu zullen de uitingen 
van Lokaal Vitaal overal in het straat-
beeld zichtbaar zijn. Naast gezond-

heid, bewegen en sport staat Lokaal 
Vitaal voor voldoende betaalbare 
woningen. De partij wil duizend 
nieuwe woningen realiseren, met de 
focus op starters en senioren. Daar-
door komt de vastzittende woning-
markt in de gemeente weer in 
beweging. 
Andere belangrijke thema’s waar 
Lokaal Vitaal zich voor inzet zijn 
veiligheid, goede voorzieningen, 
mooie dorpen en lage lasten.

Lokaal Vitaal elektrische mobiel
Blikvanger van de campagne is de 
Lokaal Vitaal elektrische mobiel. Dit is 
een duurzaam, 100% elektrisch voer-
tuig dat helemaal in de stijl van de 
partij is uitgerust. Verder heeft de 
partij een groot aantal vlaggen, 
spandoeken en banners ter beschik-
king. De leden dragen herkenbare 
witte jassen. In het logo is een 
Klavertje Vijf verwerkt, dat duidt op 
nog meer voorspoed dan een 
Klavertje Vier al te bieden heeft.  
Lokaal Vitaal gaat de verkiezingen in 
als Lijst 1. 
De partij komt voort uit de  samen-
voeging van GDB en CKenG. Lees 
meer op lokaalvitaal.nl en volg de 
partij op alle social mediakanalen 
waarop Lokaal Vitaal actief is.

Castricum - Op vrijdag 4 februari vond de aftrap plaats van de Lokaal 
Vitaal-verkiezingscampagne. Een echte aftrap, waarbij het eerste elftal 
van de fusiepartij in het veld stond. Het decor past bij de sterke band die 
Lokaal Vitaal heeft met de sportverenigingen in de gemeente. De aftrap 
staat symbool voor de start van de competitie op weg naar het kampi-
oenschap bij de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart.

Aftrap van Lokaal Vitaal-campagne
Het campagneteam van Lokaal Vitaal. Foto: aangeleverd
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Nieuwe Gouden Kans-trajecten voor jongeren

     

Agenda raadsinformatieavond
10 februari 2022

Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Auditcommissie
19.30 – 20.45 Auditcommissie 

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

mogelijkheden collectieve warmte  
Commissie

21.00 – 22.00 Vervolgbehandeling motie huisvesting Oosterzijweg* 

Ben je tussen de 16 en 27 jaar en 
weet je even niet (meer) wat voor 
vervolgopleiding of welke betaalde baan 
je wilt doen? Ben je ook nog eens 20 
uur per week beschikbaar? Dan kun je 
meedoen aan het Gouden Kans project. 
Op 3 maart start een nieuwe Gouden 
Kans-groep in Heerhugowaard en op 
21 maart in Den Helder. 

Tijdens deze maatschappelijke diensttijd krijg 
je vier maanden trainingen en workshops 
en werk je aan je toekomst. Gelijktijdig voer 
je een interessante opdracht uit, met een 
duurzaam of sociaal thema, bij organisaties 
die midden in de samenleving staan. Ook 
krijg je persoonlijke coaching. De deelname 
is gratis. Je kunt je aanmelden op 
www.goudenkansproject.nl. 

Krijg een beter beeld van de toekomst
Als je meedoet aan het Gouden Kans-
project ontmoet je nieuwe mensen en 
het kan je helpen om je zelfvertrouwen te 
vergroten. Je doet iets goeds voor een 
ander en je ziet wellicht beter voor je hoe je 
je toekomst wilt inrichten. Inmiddels hebben 
meer dan 100 jongeren deelgenomen. 

Het Gouden Kans project is een van 
de tien gemeentelijke (intensieve) MOT-
projecten (Maatschappelijke Diensttijd). 
RPAnhn coördineert het project namens 
alle gemeenten in Noord-Holland Noord. 
De uitvoering is in handen van MEE & De 
Wering en Starters4Communities.

     

Agenda Raadsplein 17 februari 2022 
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
19.30 – 19.45 Presentatie Kieskompas

Commissies
19.45 – 20.45 Vervolgbehandeling voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

onderwijs in Castricum-Oost incl. amendementen* 
19.45 – 20.45 Burgerinitiatiefvoorstel klimaatnoodtoestand

Pauze
21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling beleidskader Participatie en participatie-

verordening incl. moties en amendementen 
21.00 – 22.00 Voorbereidingskrediet herontwikkeling Koekoeksbloem 55
21.45 – 22.30 Consultatie subsidieregeling Cultuur
22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 

1A Fractieverantwoording 2021
1B Controleprotocol incl. normenkader 2021 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 2022
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3	 Afleggen ambtseed door mw. Van Mil
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Zienswijze kadernota’s gemeenschappelijke regelingen
B Beleidskader Participatie & concept participatieverordening 
C Fractieverantwoording 2021 (onder voorbehoud van 

commissiebehandeling)
D Controleprotocol incl. normenkader 2021 (onder voorbehoud 

van commissiebehandeling)
E Burgerinitiatiefvoorstel klimaatnoodtoestand (onder voorbe

houd van commissiebehandeling)
F Motie huisvesting Oosterzijweg 
G Amendementen bij voorstel Adviesrecht, participatie & 

delegatiebesluit rondom Omgevingswet
H Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

Castricum-Oost incl. amendementen
I Voorbereidingskrediet herontwikkeling Koekoeksbloem 55
6 Sluiting

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 10 februari vergadert de raad 
online vanwege de coronamaatregelen. Op 
17 februari vergadert de raad in de raadzaal, 
maar is de publieke tribune helaas gesloten. 
U kunt alle vergaderingen live volgen via 
castricum.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook 
de vergaderstukken. U kunt de raadsver-
gaderingen ook achteraf terugkijken. 

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

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van 
Castricum een eigen Facebookpagina. 
Hier kunt u meer informatie vinden over de 
raadsagenda, maar ook updates over de 
verkiezingen en weetjes over de gemeen-
teraad. U kunt deze pagina vinden door op 
Facebook te zoeken naar Gemeenteraad 
Castricum. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffie: e-mail raadsgriffie@castricum.nl,
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Snoei overhangend groen
Castricum is een gemeente met veel 
groen. Daar zijn wij met zijn allen trots 
op en daar kunnen wij dagelijks van 
genieten. Regelmatig constateert de 
gemeente dat bewoners het groen in 
hun tuin fors laat uitgroeien met als 
gevolg dat struiken of boomtakken hin-
derlijke, maar ook gevaarlijke situaties 
kunnen opleveren.

Wij vragen u om eens kritisch naar het 
groen aan de kant van de openbare weg 
te kijken en overhangende beplanting te 
snoeien. Zo houdt u het trottoir vrij en kunt 
u voorkomen dat bijvoorbeeld takken de 
zichtbaarheid van een verkeersbord belem-
meren.

Noor Groendijk (20): ‘De gemeenteraad
gaat over onze toekomst’
Noor, die je misschien herkent uit La 
Trattoria of uit Blue World, vindt de 
gemeenteraadsverkiezingen misschien 
wel de belangrijkste: ‘Jouw stem heeft 
invloed op dingen die jij leuk vindt in 
het dorp! Waarom zou je niet gaan 
stemmen? Helemaal als je hier nog 
langer wilt blijven wonen; de gemeente-
raad gaat over onze toekomst.’

Noor wil dat het dorp aantrekkelijk blijft 
voor jongeren en dat de winkeliers kansen 
krijgen. En voor haar persoonlijk, dat er vol-
doende woningen beschikbaar zijn: ‘Ik wil
straks in Castricum op mezelf gaan wonen, 
maar dan moet dat wel kunnen!’ Een keuze 
heeft ze nog niet gemaakt: ‘Nu zijn er nog
geen campagnes, dus weet ik nog niet op 
welke partij ik ga stemmen. Maar als dat 
straks meer in de media komt, dan ga ik dat 
zeker volgen.’

Elke stem telt. Op 14, 15, 16 maart zijn
er gemeenteraadsverkiezingen. 
Kijk voor meer info op 
www.castricum.nl/verkiezingen
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 Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Dit is wat de gemeente doet 
met tips van bezoekers
Meestal verloopt de dienstverlening 
goed of zonder bijzonderheden. 
Maar soms kan iets meer uitleg, 
een betere stoel of alleen maar: ‘ik 
kom zo bij u’ het verschil maken. 
De gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo zagen afgelopen 
jaar bij elkaar ruim 18.000 inwoners 
aan de balie verschijnen. Ze werden 
geholpen met een paspoort, 
rijbewijs, parkeerdocument of deden 
bijvoorbeeld een geboorteaangifte. 
Sinds begin vorig jaar vragen de 
gemeenten bezoekers naar hun 
ervaringen. En gingen aan de slag met 
de suggesties.

Van de bezoekers nam 29,3% de kleine 
moeite de vragen in te vullen. Veel zaken 
waren snel op te lossen. Zo was het 
niet overal even duidelijk dat je je moet 
aanmelden bij de zogeheten aanmeldzuil. 
Een extra verwijzing is dan gauw gemaakt 
en dat voorkomt dat mensen voor niets 
zitten te wachten. Een aanpassing op 
de website zorgde ervoor dat duidelijker 
is welke documenten nodig zijn bij een 
paspoortaanvraag voor een kind en 
dat een kopie van een rijbewijs dan niet 
volstaat. 

Balies
Niet alles kan een, twee, drie opgelost 
worden. Zo klagen mindervaliden over de 
hoogte van de balies. Een terecht punt 
maar niet eenvoudig te veranderen. Wel 
weten de medewerkers dat ze bij mensen 
die niet of slecht kunnen staan zelf even 
om moeten lopen en een geschiktere 
zitplaats aanbieden. Ook is niet iedereen 
gelukkig met het systeem van digitaal 
aanmelden op afspraak. Sommigen willen 

het nummertjes trekken weer terug. Het 
werken op afspraak is echter ingevoerd 
omdat het tijd en geld bespaart. Veel 
bezoekers zijn tevreden, ook al omdat er 
nauwelijks wachttijden meer zijn.

Indruk
Wat wel beter kan: een verkeerde indruk 
vermijden. Bezoekers menen soms dat 
degene aan de andere kant van de balie 
hun meteen zou moeten helpen in plaats 
van met een collega te praten. Toch 
hoort onderling overleg ook bij het werk. 
En wie achter een computerscherm 
zit, moet soms de bezoeker even laten 
wachten omdat gegevens moeten worden 
opgehaald of verwerkt. Maar toch: het 
helpt al als de medewerker de bezoeker 
ziet en zegt dat deze snel geholpen 
wordt. Dat nemen de medewerkers ter 
harte. Wat nog een puzzel is: het scannen 
van de QR-code bij het aanmelden. Het 
probleem is bekend, en er wordt aan 
gewerkt. 

Hoge waardering
De gemeente maakt werk van een 
zo goed mogelijke dienstverlening. 
Telefonie en balies kunnen goed werken 
dankzij een gezamenlijke aanpak. De 
bezoekers waardeerden hun contact met 
de gemeente met het rapportcijfer 8,9. 
Vriendelijkheid en de snelheid van de 
afhandeling scoorden daarbij het hoogst.

Vul in
De gemeente vraagt bezoekers om vooral 
de vragenlijst in te vullen. Het kost een 
minuutje en het levert veel op; voor de 
gemeente zelf, maar zeker ook voor de 
bezoekers van het gemeentehuis.

Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 1 februari 
2022 (Z22 060495)
Oude Parklaan 98 in Castricum, 3-2 de aanleg van een ontsluitingsweg tussen 
kavels H en I op landgoed Duin & Bosch, datum ontvangst 1 februari 2022 (Z22 
060339)
Prins Mauritsstraat 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum 
ontvangst 31 januari 2022 (Z22 060291)
Rijksweg 3 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 1 februari 2022 
(Z22 060494)
Zeeweg 491 in Castricum, het op een rij plaatsen van strandhuisjes Bad Noord, d
atum ontvangst 31 januari 2022 (Z22 060331)
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

Groot Limmerpolder in Limmen, het verbeteren van het watersysteem, 
verzenddatum 1 februari 2022 (Z053027)
Koningshof 1 in Castricum, het plaatsen van een opbouw, verzenddatum 1 februari 
2022 (Z051430)
Maatlat 9a t/m 9h in Limmen, het realiseren van 8 bedrijfsunits in een bestaand 
pand, verzenddatum 27 januari 2022 (Z052937)
Prinses Irenestraat 19 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 2 februari 2022 (Z055881)
Westerweg 160a in Limmen (naast Westerweg 162), het verbouwen van een 
schuur ten behoeve van bewoning, verzenddatum 1 februari 2022 (WABO2002654)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Brakersweg 2a (nabij) in Castricum, het veranderen van de schuur naar een 
woning met werkplaats, verzenddatum 1 februari 2022 (Z055015)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Pontweg-Noord 13 
t/m 23 te Akersloot (oneven) en Schouw 1b t/m 1e te Akersloot (Schouw 1), 
het bouwen van 10 appartementen (WABO2002199)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 februari 2022 zes 
weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na 10 februari 
2022 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken op bovengenoemd adres.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor de verkoop van 
seizoensgebonden groente en fruit in de maand april, mei en juni 2022, op 
vrijdag en zaterdag op het Kooiplein in Castricum, verzenddatum 3 februari 2022 
(Z22 059594)
Verleende standplaatsvergunning Beentjes Bloemen, verkoop van 
bloemen, planten en aanverwante artikelen op iedere vrijdag en zaterdag.
Balatonfüredplein in Castricum, verzenddatum 3 februari 2022 (Z057086)
Verleende alcoholvergunning voor DeKaMarkt B.V. Limmen, Berkenlint 3 in 
Limmen verzenddatum 3 februari 2022 (Z22 059451)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Heiloo - De lijkwade van Turijn is een 
eeuwenoud linnen kleed met een 
vage beeltenis van een man. 
Geleerden reconstrueerden met die 
sporen een hele lijdensweg. Is dit de 
lijkwade van Jezus? Volgens velen is 
dit de lijkwade waarin Jezus werd 
gewikkeld en begraven nadat hij aan 
het kruis gestorven was. Over de 
echtheid wordt al eeuwen getwist. 
Werd eerder beweerd dat het om een 
vervalsing zou gaan, forensisch 
onderzoek van een aantal jaren 
geleden zou uitwijzen dat de lijk-
wade maar van één man kan zijn; 
Jezus Christus.
Een levensgrote kopie van de lijk-

wade is van 20 tot en met 27 februari 
te zien in de bedevaartkapel van het 
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter 
Nood. Ook een uitgebreid overzicht 
van alle archeologische vondsten en 
een 3D-beeld van het lichaam op 
ware grootte, gebaseerd op weten-
schappelijk onderzoek, worden 
getoond. Er zijn lezingen ingepland 
op de zondagen 20 en 27 februari 
om 12.30, 14.30 en 16.00 uur. 

De lezingen zijn op basis van aanmel-
ding via www.olvternood.nl gratis 
toegankelijk. Kijk op www.olvter-
nood.nl en www.lijkwade.org voor 
meer informatie.

Expositie bij OLV ter Nood:
‘Wie is de man van de lijkwade?’

De lijkwade van Turijn zou volgens velen de originele lijkwade van Jezus Christus 
zijn. Foto: aangeleverd

Ooit stonden de drie Mannen van 
Naam aan de basis van Pater Moes-
kroen, de vrolijkste folkband van 
Nederland. De laatste jaren 
bewijzen ze met alweer vier thea-
terprogramma’s nog veel meer in 
hun mars te hebben. Moeiteloos 
schakelen ze tussen hilarische 
grappen en kleine persoonlijke 
liedjes. Uiteraard ontbreken de 
vrolijke Keltische folkdeunen niet. 
Daarvoor brengen ze een keur aan 
instrumenten mee, waaronder een 
heleboel snaarinstrumenten, 
�uiten, een accordeon en een 
doedelzak. Deze keer vertelt 
zanger/verteller Ton Smulders het 
verhaal van ‘De Duivelsbrug’, muzi-
kaal ondersteund door zijn 
kompanen Ad Grooten en Wilbert 
van Duinhoven.

Een spannende oude sage die als 
kapstok dient om juist de actualiteit 
te duiden. Om als spiegel te dienen: 
was alles wel zo anders vroeger? 
Gaat het nu beter of juist slechter 
met ons? En hoe staat het met ons 
morele kompas? Zal dat ons wel 
veilig over de Duivelsbrug leiden? 
Kom genieten van een heerlijke 
theateravond waarbij je je afvraagt 
of je nu in een cabaretvoorstelling 
of bij een heerlijk concert terecht 
bent gekomen. Kortom, een avond 
waar je nog lang over na kunt 
praten. 
Vrijdag 25 februari om 20.00 uur in 
de Cultuurkoepel. Wilt u verzekerd 
zijn van een plaats, reserveer dan 
uw kaarten à 2,50 euro via www.
cultuurkoepelheiloo.nl of koop ze 
bij het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo.

Heiloo - De programmeurs van de Cultuurkoepel krijgen regelmatig 
juweeltjes langs die een breed publiek verdienen en prachtig passen in 
de Koepelprogrammering. Onder het motto ‘Koepelkeuze’ brengt de 
Koepel daarom een serie optredens, waarbij het publiek na het optreden 
mag betalen wat men het waard vond. Op vrijdag 25 februari staan de 
Mannen van Naam op het podium.

Muziektheatervoorstelling: Mannen van 
Naam in de CultuurkoepelCultuurkoepel

De Mannen van Naam stonden in 1985 aan de basis van de band Pater Moeskroen. 
Foto: Jaap Reedijk

Het stuk gaat over Violet, die op 
jonge leeftijd uit een klein, hecht 
dorpje vertrok om haar acteerdroom 
na te jagen in Hollywood. Wanneer 
zij jaren later terugkeert, merkt ze dat 
ze erg is veranderd; Violet voelt zich 
niet meer thuis. Gaat het haar ooit 
nog lukken om weer door het dorp 
geaccepteerd te worden? De 
opbrengst van deze theaterproductie 
zal gaan naar Gambia. Sinds 2017 
gaan de leerlingen uit de klassen 4 
havo en 5 vwo op reis naar de 
Mansa-Colley Bojangschool in Jalan-

bang, een klein dorpje in Gambia. 
Vanwege de coronaperiode is deze 
reis het afgelopen jaar niet doorge-
gaan, waardoor er ook geen geld is 
opgehaald. Daarom wil de theater-
klas de opbrengsten van de 
productie doneren om het onderwijs 
en de onderwijsomstandigheden in 
Jalanbang te verbeteren. 

Kijk op www.ultravioletjpt.nl of het 
o�ciële Instagramaccount @ultravi-
olet_jpt voor de kaartverkoop en 
verdere informatie.

Voorstelling ‘Ultra Violet’ van 
theaterklas 6 vwo Jac. P. Thijsse
Castricum - Op 1 en 2 maart is het eindelijk zover: de laatste theaterklas 
van 6 vwo van het Jac. P. Thijsse College presenteert dan hun zelfge-
schreven voorstelling Ultra Violet! De leerlingen zijn al maanden aan het 
repeteren en het belooft een mooie voorstelling te worden.

Leerlingen uit de theaterklas van het Jac P. Thijsse College. Foto: aangeleverd

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 19.00 uur

vrijdag, zaterdag & zondag 19.30 uur

maandag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 19.00 uur

Death on the Nile
donderdag 19.30 uur

woensdag 19.30 uur

The Truffle Hunters
dinsdag 19.30 uur

Amélie - 20th anniversary
zaterdag 19.00 uur

The King's Man
vrijdag 19.00 uur

maandag 19.00 uur

West Side Story
zondag 19.00 uur

No Time To Die
zondag 15.30 uur

Clifford de grote rode hond
zondag 15.00 uur

Sing 2

Programma 10 februari t/m 16 februari

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

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

(vanaf 14 jaar) verplicht!

Detective Hercule Poirot maakt een 
cruise op de Nijl. De luxe trip veran-
dert echter al snel in een angstaanja-
gende jacht op een moordenaar als 
een huwelijksreis wordt opgeschrikt 
door agressieve moorden. Het is het 
sinistere verhaal van obsessieve 
liefde en de moordende consequen-

ties hiervan, dat zich afspeelt in een 
episch landschap van woestijn met 
de Koninklijke piramides van Egypte. 
De �lm volgt een groep voortre�elijk 
geklede reizigers met genoeg schok-
kende wendingen die het publiek 
zullen verrassen tot aan de laatste 
ontknoping.

Death on the Nile

Tiener Emily Elizabeth ontmoet een 
magische dierenbeschermer die haar 
een kleine, rode puppy geeft. Ze had 
nooit verwacht dat ze wakker zou 
worden met een gigantische hond 
van wel drie meter in haar kleine 

appartementje in New York. Haar 
alleenstaande moeder is de stad uit 
voor werk, waardoor Emily en haar 
leuke maar impulsieve oom Casey 
samen op een spannend avontuur 
gaan in de grote stad.

Clifford de grote rode hond 
(première)
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Elize: ,,Ik ben de politiek in gegaan 
omdat ik wat terug wilde doen voor 
de mooie gemeente waarin ik woon 
en leef. Om echt te mogen beslissen 
en verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen, moet je in de raad zitten. 
Dus heb ik me ook beschikbaar 
gesteld als kandidaat. Het is een 
mooie, intensieve hobby.’’

Leefbaarheid
,,Binnen de beperkte ruimte willen 
we woningen bouwen, klimaatambi-
ties verder uitvoeren, ruimte voor 
ondernemen behouden en een 
gemeente zijn die goed bereikbaar 
is en voldoende voorzieningen heeft 
voor inwoners en bezoekers. Voor 
ons als CDA staat bij deze ontwikke-
lingen de leefbaarheid voorop. Dat 
houdt in dat we samen met omwo-

nenden kijken naar de mogelijk-
heden om wensen te realiseren en 
wat dat betekent voor de leefbaar-
heid nu en in de toekomst. Uiteinde-
lijk zullen we als volksvertegenwoor-
diger de goede afweging maken en 
besluiten nemen.’’

Aanpak eenzaamheid
,,Eenzaamheidsaanpak blijft voor 
ons een heel belangrijk speerpunt. 
We werken met stichtingen en orga-
nisaties samen om mensen uit de 
doelgroep uit hun schulp te krijgen. 
Het is best lastig, mensen willen 
liever niet aangesproken worden op 
hun kwetsbaarheid en daarom 
zoeken we andere laagdrempelige 
mogelijkheden om mensen te 
betrekken. Met de ouderenbonden 
kijken we hoe we de ouderen 

kunnen bereiken. Jongeren kunnen 
ook heel eenzaam zijn en dat is door 
corona versterkt.

We praten met jongeren. De jonge-
renwerkers moeten er ook meer zelf 
op uitgaan. We investeren aan de 
voorkant in laagdrempelig activi-
teiten en ontmoetingsplekken. We 
willen ook meer gemeenschappe-
lijkheid en willen gaan werken met 
straatambassadeurs. Mensen die in 
een buurt of straat een verbindende 
rol kunnen spelen.’’

Wethouder ouderenbeleid
,,Castricum heeft veel senioren. Het 
CDA wil graag een wethouder die 
zich met ouderenbeleid bezig gaat 
houden en dan in het bijzonder met 
wonen en welzijn. Veel ouderen 
willen best kleiner wonen, maar er 
zijn vrijwel geen mogelijkheden in 
Castricum. Door deze onderwerpen 
bij één wethouder neer te leggen, 
worden de belangen beter behar-
tigd. Het lijkt een klein ding, maar 
we praten er al tien jaar over: een 

rolstoeltoegankelijk openbaar toilet 
in de gemeente. De markt regelt het 
niet dus dan moeten we dat als 
lokale overheid zelf doen. Hoe moei-
lijk kan dat zijn? Wij willen onder-
zoeken hoe we dit kunnen 
realiseren.’’

Ruimte voor agrariërs
,,Het CDA wil ook dat er ruimte blijft 
voor agrariërs, die de open ruimte 
duurzaam onderhouden. De balans 
tussen natuur en ondernemerschap 
is belangrijk.’’

Duurzaamheid
,,Voor ons is het belangrijk dat duur-
zaamheid realistisch, rendabel en 
realiseerbaar is. We zetten vooral in 
op zonnepanelen op daken en 
isolatie om te verduurzamen. Aard-
gasvrije wijken zijn, denken we, op 
dit moment �nancieel niet haalbaar. 
Wel wil het CDA Castricum een 
duurzaamheidsfonds instellen, juist 
om mensen met een kleinere beurs 
op weg te helpen om rendabele 
maatregelen aan hun huis te nemen. 

Dit gaat ons helpen om een stap 
dichterbij te komen bij de klimaat-
doelstellingen.’’ Tekst Ans Pelzer

De val van het college in 2016 was 
voor Ralph aanleiding om CKenG te 
verlaten en zich aan te sluiten bij 
Forza!: ,,Deze partij is na de moord 
op Pim Fortuyn voortgekomen uit 
de LPF. De denkbeelden van Fortuyn 
hebben mij altijd geïnspireerd. Ze 
kwamen tot uiting in een nieuw 
soort politiek die mij aansprak. De 
partij, waarvan ik inmiddels voor-
zitter ben, heeft drie lokale afde-
lingen en dat zijn Velsen, Haarlem-
mermeer en Castricum. In 2018 ging 
ik in de gemeenteraad verder als 
eenmansfractie.’’

Speerpunten
Het verkiezingsprogramma van 
Forza! bevat tien hoofdstukken en 
achttien pagina’s. Ralph: ,,Voor de 
komende periode richten wij ons op 
drie belangrijke speerpunten. Dat 
zijn het direct stoppen met de 
QR-samenleving, een streng 

immigratiebeleid en een realistisch 
klimaatbeleid. Wat het laatste betreft 
zijn we tegen windmolens en 
zonneakkers en Nederland moet 
zeker niet van het gas af. Forza! is 
voor een eerlijke woonruimteverde-
ling en dus tegen een voorrangsre-
geling voor statushouders. Boven-
dien willen we geen azc’s in onze 
gemeente.”

‘Beleid zelf maken’
De lijsttrekker laat ook weten dat zijn 
partij veel waarde hecht aan zelf-
standigheid van de dorpskernen: ,,In 
de eerste plaats zijn we absoluut 
tegen een fusie van de BUCH-
gemeenten, want we zien graag dat 
de politiek dichtbij de burgers staat. 
Onze slogan is dan ook: ‘In 
Castricum, Limmen en Akersloot 
maken we beleid liever zelf’. Daar-
naast streeft Forza! naar een sterke 
gemeenschapscultuur door te inves-

teren in dorpshuizen en lokale initia-
tieven. Verder zetten wij in op het 
behoud van straatnamen, musea en 
historische gebouwen om onze 
tradities, cultuur en identiteit te 
behouden.’’

Afvalsto�enregeling
Als belangrijk item noemt Ralph ook 
het terugdraaien van de afvalsto�en-
regeling die vorig jaar is ingevoerd: 
,,De reden daarvan is dat het afval 
voor de opslag nog een keer wordt 
gescheiden. De investering in 
nieuwe containers vinden wij dus 
zinloos geweest. Je ziet ook dat 
andere gemeenten hierop zijn terug-
gekomen en weer zijn overgegaan 
op het oude systeem. Overigens 
waren wij naast CKenG de enige 
partij die tegen het grondsto�en-
plan stemde.’’

Vier zetels
De kandidatenlijst van Forza! telt 
zeventien namen. ,,Er is veel variatie 
in talent en ervaring. Dat geldt ook 
voor de leeftijden. Bijzonder is dat er 
op de vierde plaats een havo-scho-
lier van het JPT staat, die vlak na de 
verkiezingen meerderjarig wordt en 
zomaar het jongste raadslid van 
Nederland zou kunnen worden. Zijn 

naam is Dean Piepers. Ik hoop op 
vier zetels en denk dat dit realistisch 
is. De lokale partijen maken namelijk 
een goede kans op het behalen van 
zetels, ook omdat het vertrouwen in 
de landelijke politiek en het nieuwe 
kabinet tot een nulpunt is gedaald’’, 
aldus Castricum.
Tot slot willen ook de leden van 

Forza! de resterende tijd tot de 
verkiezingen benutten om de kiezers 
warm te maken voor hun partij: ,,We 
hebben een oude caravan gekocht 
die knaloranje wordt gespoten en in 
alle kernen te zien is. Van daaruit 
proberen we zoveel mogelijk ons 
programma naar onze inwoners toe 
brengen.’’ Tekst: Hans Boot

Elize Bon: ,,Eenzaamheidsaanpak
blijft een heel belangrijk speerpunt’’

Ralph Castricum: ,,Geïnspireerd door 
de denkbeelden van Pim Fortuyn’’

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen wekelijks twee lijsttrekkers aan het woord. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente 
Castricum? Deze week: Elize Bon (CDA) en Ralph Castricum (Forza!). 

Ralph Castricum toont waar zijn partij voor staat. Foto: Hans Boot

Ralph Castricum (1986), in het dagelijks leven horecamanager, voelde 
zich al op jonge leeftijd betrokken bij de plaatselijke politiek en nam 
daarvoor de nodige stappen: ,,Ik ben in 2009 begonnen bij de jongeren-
afdeling van CKenG en fractievergaderingen gaan bijwonen. Toen stond 
ik op de 28e plek van de kandidatenlijst, maar in 2013 werd ik benaderd 
voor een hogere positie en dat werd plek zes. Het was te weinig om in de 
raad te komen, maar het gebeurde toch op grond van 
voorkeursstemmen.’’

Elize Bon is de nieuwe lijsttrekker van het CDA Castricum. Ze is sinds 
2003 actief voor het CDA Castricum en is momenteel raadslid. Elize 
woont in de kern Castricum en werkt voor de gemeente Dijk en Waard 
(voormalig Heerhugowaard en Langedijk). ,,We hebben een mooie lijst 
met achttien kandidaten. Nieuwe, jonge mensen en ook ervaren leden: 
we willen iedereen vertegenwoordigen.’’

Elize Bon is lijsttrekker voor CDA 
Castricum. Foto: aangeleverd

Gemeenteraadsverkiezingen  2022
Lijsttrekkers aan het woord







Volop hartjes beschikbaar voor Valentijnsdag bij Bloemen22. Foto: aangeleverd

bloemen
tel. 0251 82 92 54 
bakkerspleintje castricum

22
by Ger

Verras je geliefde met een mooi 
boeket van Bloemen 22

Wij bezorgen op deze dag gratis 
in Castricum en omstreek

Valentijnsdag Maandag
14 februari

Verras je geliefde met een mooi Verras je geliefde met een mooi 

Wij bezorgen op deze dag gratis 

Normaal is Bloemen22 al de moeite waard 
om langs te gaan, om een prachtig boeket 
bloemen te scoren tegen een leuke prijs. Dat 
is nu rondom Valentijn zeker het geval. Zeg 
het met bloemen is niet zo’n ouderwetse 
spreuk en natuurlijk ook van toepassing 
rondom Valentijn. Wil je het anoniem doen, 
dan zet je het boeket gewoon voor de deur 

bij je geliefde of je laat het bezorgen. Keuze 
genoeg en kakelvers in de mooiste variaties. 
Natuurlijk wel even langskomen bij 
Bloemen22 aan het Bakkerspleintje 22 in het 
dorpshart van Castricum. Ook voor de specia-
listische bloembollencreaties het juiste adres. 
Bellen kan ook: 0251 829254.

Volgens de bomengroep is behoud en 
uitbreiding van het bomenbestand nu acuter 
dan ooit. ,,Bomen, vooral die met een brede 
kroon, binden CO2 en geven zuurstof af. 
Bomen zijn werkzaam tegen �jnstof, water-
overlast en hittestress, ze zorgen voor een 
gezonde bodem, ze zijn belangrijk voor 
insecten, vogels en andere dieren, voor de 
gezondheid en het welbevinden van mensen 
en voor de toekomst van het klimaat waarin 
de generaties na ons zullen leven. Ook zorgt 
een boomrijke omgeving er voor dat huizen 
in waarde stijgen.’’ 
In september 2021 stelde de gemeenteraad 
van Castricum het bomenbeleid vast. 
Uitgangspunt daarin is dat er in principe geen 
gezonde bomen worden verwijderd, ook niet 

vanwege overlast. Een boom kan pas worden 
verwijderd op basis van een gedegen onder-
zoek naar soort en mate van de overlast, de 
mogelijkheden om die overlast te vermin-
deren, de plaats en de status van de boom en 
de stedenbouwkundige opzet van de straat of 
wijk. Ook geldt dat voor de verwijderde 
bomen nieuwe bomen in de gemeente 
geplant moeten worden. Er bestaat een lijst 
met bijzondere en monumentale bomen, die 
in principe niet gekapt mogen worden. 

Alle andere bomen kunnen dus wel zonder 
vergunning gekapt worden en daar wil de 
bomengroep een stokje voor steken. Wie dat 
wil, kan op https://kapvergunningcastricum.
petities.nl de petitie tekenen.

Transitie Castricum gaat door 
met petitie voor kapvergunning
Castricum - De bomengroep van Transitie Castricum gaat door met de petitie voor het 
opnieuw invoeren van de kapvergunning in de gemeente. Men wil hiermee voorkomen dat 
er onnodig bomen uit het straatbeeld verdwijnen. Dat de gemeente voortaan vooraf publi-
ceert welke bomen er gekapt zullen worden en wat daarvan de reden is, gaat de bomengroep 
nog niet ver genoeg. ,,Ook bij een tijdige publicatie hebben omwonenden geen mogelijkheid 
om bezwaar te maken tegen de voorgenomen kap’’, zo stelt men.

CAMPING LOU PASSAVOUS 
ONTMOET CAMPING ORMSBY FIELD 

Zeventien jaar geleden vertrokken Ed en Astrid 
van der Beek uit Castricum naar Frankrijk. Ze 
kochten een kleine camping in Le Vernet in de 
Zuid-Franse Alpen. Daar wonen en werken ze 
nog steeds met veel plezier. Via deze krant 
houden ze hun vrienden en bekenden in 
Castricum op de hoogte van hun belevenissen.

Momenteel is het winter en is de camping 
gesloten, maar dat wil niet zeggen dat we 
geen werkzaamheden hebben. Er is altijd 
wat te doen: sanitair vernieuwen, bomen 
kappen, ons restaurantje schilderen, etc. 
Ondanks al deze werkzaamheden hebben 
we nu wel meer vrije tijd, dus zijn we regel-
matig aan het snowboarden op de skipistes 
die hier zo’n vijf kilometer vandaan liggen. 
Afgelopen september konden we eindelijk 
na anderhalf jaar weer naar Nederland om 
de familie en vrienden te bezoeken. In de 
winter van 2020 waren er namelijk constant 
lockdowns en reisverboden in verband met 
corona. Dan in Nederland en dan weer in 
Frankrijk. We hebben toen gekampeerd in 
Castricum op camping Ormsby Field (zie 
foto). Dit is een leuke boerencamping met 
mooi sanitair en een vriendelijke eigenares.

In de afgelopen twee jaar hebben we, 
ondanks corona, toch een goede bezetting 
op de camping gehad. Een hoop gasten 
wilden in Nederland de drukte ontlopen en 
zochten hier de rust en ruimte in de bergen 
op. Je kunt hier de hele dag wandelen 
zonder dat je iemand tegenkomt. Buiten de 
vele wandelingen (al dan niet onder begelei-
ding van Ed) kun je hier ook raften, zweef-
vliegen, parapenten, mountainbiken, 
zwemmen of varen in het Lac de Serre 
Poncon, met de stoeltjeslift de bergen in, 

paardrijden bij de manege naast de 
camping of met een gehuurde of eigen �ets 
door de prachtige Kloof van Barles �etsen. 
Maar gewoon op je stoel naast het gemeen-
tezwembad of naast je tent in het zonnetje 
zitten, is natuurlijk ook erg lekker.

We hebben in het afgelopen jaar een groot 
gedeelte van het sanitair vernieuwd en een 
pipowagen gekocht. Deze hebben we de 
naam Daphne gegeven, verwijzend naar ons 
nichtje. Ik kan nog veel meer over onze 
camping en omgeving vertellen, maar voor 
een ieder die geïnteresseerd is geraakt, zou 
ik zeggen: kijk eens op www.loupassavous.
com en wie weet kunnen we jullie een keer 
op de camping verwelkomen.

Au revoir...!

Ed en Astrid

Twee jaar geleden waren Ed en Astrid van der 
Beek even te gast op camping Ormsby Field in 
Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - Bij een frontale botsing op de 
provinciale weg N203 zijn zaterdagavond 
vier mensen gewond geraakt. Een 
20-jarige man uit Beverwijk kwam bekneld 
te zitten in zijn auto en moest door de 
brandweer worden bevrijd. De politie 
onderzoekt of de man te veel had 
gedronken. 

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur tussen 
Castricum en Uitgeest. Twee auto’s botsten 
frontaal op elkaar nadat een van hen op de 
verkeerde weghelft terechtkwam. Een derde 

auto kon niet meer uitwijken en botste op de 
voertuigen. De Beverwijker raakte zwaar 
gewond, de andere slachto�ers – afkomstig 
uit Heemskerk, Limmen en Heemstede – 
kwamen er met lichtere verwondingen vanaf. 
Hoe zij er nu aan toe zijn is niet bekend. Twee 
auto’s raakten bij het ongeval total loss. De 
N203 is uren afgesloten geweest voor 
onderzoek. 
De politie is op zoek naar getuigen van het 
ongeval. Mensen die iets hebben gezien 
kunnen contact opnemen via telefoon-
nummer 0900 8844. 

Man (20) zwaargewond bij ongeval op N203 
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Castricum - FC Castricum en de trai-
ners van de selectie blijven ook 
aankomend seizoen aan elkaar 
verbonden. Beide partijen zijn zeer 
tevreden over de succesvolle 
samenwerking en bereikten een 
akkoord over een verlenging van de 
verbintenis. Ralph Blom geeft aan 
dat vanuit de club en de spelers-
groep vertrouwen is uitgesproken 
om te verlengen. ,,Dat is natuurlijk 
zeer prettig en voor mij geldt dat ik 
samen mag werken met een leuke 
groep spelers met veel potentie, 
waarbij presteren en plezier zich 
kenmerken voor deze vereniging.’’ 

Terugkijkend naar de afgelopen 
anderhalf jaar dat Felix Aerts en 
Ralph Blom aan het roer stonden bij 
het eerste werd de competitie al 
twee keer stilgelegd wegens corona. 
,,Dit seizoen was het extra zuur’’, 
geeft Felix Aerts aan. ,,Op een 
moment dat we bijna onoverwinne-
lijk leken, naarmate de tijd vorderde 
gingen we steeds beter spelen en 
kwamen bij het eerste de ‘poppetjes’ 
wel op de goede plek te staan, dit 
had wel even tijd nodig.’’ Hij geeft 
dan ook aan dat ze hopelijk weer 
snel in deze �ow komen nu de trai-

ningen weer zijn begonnen en 
verwacht zeker dat FCC nog mee 
gaat doen voor een periode. Dit is 
ook uiteindelijk het doel voor beide 
trainers, om de nacompetitie te 
behalen.
Begin dit seizoen is Henk Kok 
begonnen als selectietrainer van de 
keepers van heren 1 en 2. Hij vindt 
het een erg enthousiaste groep 
keepers. De positieve samenwerking 
met zowel de keepers als selectie-
trainers heeft hem doen beslissen 
om zijn contract te verlengen. 
Michel Dalmolen, trainer van het 
tweede, laat weten dat de gedreven, 
gemotiveerde en enthousiaste 
groep spelers voor hem de belang-
rijkste reden is om zijn contract te 
verlengen. Voor dit seizoen zijn 
handhaving en het verder ontwik-
kelen van deze talentvolle groep de 
doelen. ,,Volgend jaar meedoen om 
de bovenste plekken zou een mooie 
uitdaging zijn.’’

Dit seizoen kwamen er heel wat 
jonge spelers over naar de selectie 
van FCC. ,,Het is dan heel erg 
afwachten hoe ver deze spelers 
zouden zijn bij de start van de 
competitie’’, aldus de trainers. Maar 
een grote groep lijkt zich vrij snel 
aan te passen aan het niveau. Het is 
dan ook voor de jonge spelers die 
regelmatig invallen bij het eerste 
zaak om te proberen constant te 
worden in hun spel en ook veel 
minuten te maken in het tweede 
team, dat ook op een aantrekkelijk 
niveau speelt (1e klasse). ,,Zodoende 
kunnen zij het bepaalde spelers, die 
al een aantal jaren in het eerste 
spelen, echt lastig gaan maken en 
zullen er wellicht andere keuzes 
door de trainers worden gemaakt. 
Deze jongens kunnen voor een 
mooie toekomst zorgen voor FC 
Castricum.’’

Selectietrainers 1 en 2 verlengen: ,,We 
hebben het geweldig naar ons zin’’

Dit viertal staat voorlopig nog stevig aan de basis van de trainingen voor het eerste 
en tweede team van FC Castricum. Foto: Sandy Klaver

Bij Speel-o-theek Castricum is veel 
verkleedkleding te leen én er is veel 
keuze. Voor elk kind is er wel wat leuks 
te vinden. Binnenkort is het carnaval 
op school en mogen kinderen verkleed 
naar school. Thuis verkleden is natuur-

lijk ook super leuk. Maar hoe wil je kind 
zich verkleden? Het team van de speel-
o-theek helpt hier graag bij. Natuurlijk 
is er ook veel educatief en leerzaam 
speelgoed te leen. Lekker elke iets 
anders uitproberen zonder dat het je 
veel geld kost. Een lidmaatschap kost 
slechts vijf euro per kwartaal. Dit kan 
zelfs kosteloos als iemand vrijwilliger 
wordt en eens per maand komt helpen.
Deze woensdagmiddag is de speel-o-
theek open van 14.30 uur tot 16.00 uur 
en op zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur. 
In de even weken op woensdagmiddag 
open en te vinden in cultuurcentrum 
Geesterhage aan de Geesterduinweg 5. 
Heb je tijd en zin om te komen helpen 
op woensdagmiddag? De Speel-o-
theek is op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers. In een gezellig team kinderen (en 
hun ouders) helpen om speelgoed uit 
te zoeken. En zelf speelgoed gratis 
lenen voor je eigen (klein)kinderen, dat 
is een goed en duurzaam idee! Meer 
informatie over de organisatie is op 
www.sotcastricum.nl te vinden, 
evenals op de pagina’s op Facebook en 
Instagram.

Speel-o-theek Castricum heeft 
verkleedkleding voor carnaval
Castricum - Wat is het toch heerlijk als kinderen lekker kunnen spelen. 
Daarmee wordt de fantasie goed ontwikkeld. Verkleden hoort hier zeker 
bij; wie wil er nou niet eens een spiderman, draak, indiaan, lieveheers-
beestje of Frozen-meisje zijn? Al deze verkleedkleding wordt vaak slechts 
eenmalig gebruikt. Lenen in plaats van kopen is een goed voorbeeld van 
duurzaamheid.

Agent Jaimy heeft boef Sander 
gevonden. De fantasie begint al in de 
speel-o-theek. Foto: aangeleverd

Het overhandigen van de symbolische cheque aan de Zonnebloem Castricum

Castricum - De plaatselijke afdeling 
van de Zonnebloem mocht meedoen 
met de statiegeldactie van Albert 
Heijn. De hele maand januari konden 
klanten hun statiegeldbonnen in een 
daarvoor bestemde bak doen. Dit 
heeft een totaalbedrag van 352,45 

euro opgeleverd. De afdeling 
Castricum van de Zonnebloem 
bestaat dit jaar veertig jaar. De orga-
nisatie viert dat in april met alle 
gasten en vrijwilligers en dankt alle 
gulle gevers voor het doneren van 
het statiegeld.

Statiegeld voor Zonnebloem

Castricum - Met de voorstelling 
‘Beethoven Lost in Silence’ opent 
theater Koningsduyn op 20 februari 
na de lockdown weer haar deuren. 
Dit visuele theaterconcert onder 
leiding van altvioliste Esther Apituley 
is geïnspireerd op het laatste deel van 
Beethovens leven. In deze periode 
werd hij doof, maar componeerde hij 
zijn meest gewaardeerde stukken.
In de muziekvoorstelling ‘Lost in 
Silence’ verwoorden en verbeelden 
de musici, acteurs en bewegers wat 
het betekent als je je gehoor kwijt 
raakt. Bevrijdt het de muziek of 
beklemt het de omgang met 
anderen? Raak je de wereld kwijt, of 

kun je juist de wereld iets nieuws en 
verbeelding geven? Kortom, een 
veelzijdige voorstelling waarin Beet-
hoven, klassieke muziek, humor en 
gebarentaal samen komen met de 
altviool in de hoofdrol. In de maand 
februari is vanwege de coronamaat-
regelen het aantal beschikbare 
plaatsen in het theater nog beperkt 
tot dertig procent van de totale capa-
citeit. Dat betekent enerzijds dat u 
voldoende afstand kunt houden, 
maar anderzijds ook dat de voorstel-
ling mogelijk snel is uitverkocht. De 
voorstelling begint om 15.00 uur. 
Kaarten zijn via www.toonbeeld.tv en 
www.geesterhage.nl verkrijgbaar.

Theaterconcert over laatste 
deel van Beethovens leven

Castricum - Zaterdag 12 februari is 
de derde landelijke doneer-een-zaai-
ling-dag voor klimaat en biodiversi-
teit. Alle Nederlanders worden opge-
roepen om de tuin in te duiken en 
zaailingen en stekken te verzamelen 
om die elders een tweede kans te 
geven. Je kunt ze zaterdag op twee-
honderd locaties in Nederland inle-
veren. Het inzamelpunt in Castricum 
is Bomenhub Bakkum aan de 
Duinenboschweg ter hoogte van de 
Zanderijweg.

Een eik produceert ieder jaar 
honderden zaailingen, waar er uitein-
delijk maar twee of drie uitgroeien 
tot volwassen exemplaar. Jaarlijks 
worden miljoenen van deze jonge 
bomen en struiken opgegeten, ze 
sterven af door gebrek aan licht of ze 

worden weggemaaid met een 
bosmaaier of door wilgenknotters en 
verdwijnen in de versnipperaar of 
verbrandingsoven. Dat geldt ook 
veel andere soorten en ook voor 
slieten of stekken. Zonde, want elke 
tak van een vlier, wilg, plataan, druif, 
populier of vijg kan een nieuwe 
boom of struik worden, net als a�eg-
gers van bramen en frambozen. Meer 
Bomen Nu verzamelt (een deel van) 
deze zaailingen en stekken op 
plekken waar ze in overvloed zijn, of 
ongewenst. Door ze vervolgens 
gratis weg te geven en te (ver)
planten, kunnen we Nederland veel 
goedkoper en sneller en samen 
vergroenen.

Hoe werkt het?
Ga in de tuin op zoek naar zaailingen 

van bomen en struiken tussen 50 en 
200 centimeter hoog. Haal het hele 
boompje/struik uit grond met zoveel 
mogelijk wortel. De kluit kun je er 
afschudden en hoef je niet mee te 
geven. Stekken zijn ook welkom! Het 
is �jn voor de ontvanger als de zaai-
lingen zijn voorzien van een label 
met de soortnaam erop. Lever ze 
zaterdag tussen 14.00 en 17.00 in. 
Kwekers kunnen onverkochte exem-
plaren doneren en hoveniers zijn 
vaak bezig met het uitdunnen van 
tuinen en kunnen zaailingen en 
stekken bewaren voor herplanting. 
Kleine aantallen kunnen ingeleverd, 
grotere aantallen komt Meer Bomen 
Nu graag ophalen. Lees op onze 
website www.castricummer.nl het 
uitgebreide artikel met gedetail-
leerde instructies.

12 februari: Doneer-een-zaailing-dag

Akersloot - Mountainbiker Dave van 
Kuilenburg uit Heiloo is donderdag-
avond op een fortuinlijke manier aan 
de winst geholpen in de wekelijkse 
tijdrit op sportpark De Cloppen-
burch. Dit keer geen Henk Verdonk 
junior als snelste in het weekklasse-
ment van de Kids and Parents Bike-
school (KPB). Hij was overigens wel 

de snelste rijder op het moment dat 
hij half koers met kettingbreuk het 
strijdtoneel moest verlaten. Vincent 
Beentjes leek daarna de grootste 
kanshebber op de snelste eindtijd te 
zijn, maar hij werd uiteindelijk inge-
haald door Van Kuilenburg. 

Lees op www.castricummer.nl het 

uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Dave van Kuilenburg, Heiloo (51.45 
min); 2. Vincent Beentjes, Castricum 
(53.11 min); 3. Henk Jan Verdonk 
senior, Egmond aan den Hoef (60.12 
min); Vincent Tiebie, Akersloot (61.17 
min).

Van Kuilenburg met mazzel naar winst
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Met de komst van het leerplein 
maken leerlingen van de school 
stapsgewijs kennis met de nieuwe 
vorm van onderwijs die de Kustlijn 
vanaf augustus gaat faciliteren. In 
het nieuwe schooljaar gaat de 
school over op zogenoemd 
unitonderwijs. 

Annemieke van Leijden, leerkracht 
van groep 7, is tevreden met het 
leerplein. ,,Voordat de kinderen 
hier aan het werk gaan krijgen ze 
gezamenlijk instructie in de klas. 
Kinderen kunnen in groepjes 
samen werken of zich afzonderen 
om zelfstandig aan de slag te gaan. 
Daar is het leerplein helemaal op 
ingericht.’’

‘Optimale ontwikkeling’
Binnen het unitonderwijs werken 
kinderen in kleinere groepen op 
verschillende niveaus, zodat elk 
kind zich op school ‘optimaal kan 
ontwikkelen’. Vanaf augustus werkt 
de school niet meer met klassen, 
maar met units. Leerlingen 
beginnen de dag met vakken als 
rekenen, spelling, taal en lezen. 
Later op de dag is er ruimte voor 
sociale en creatieve ontwikkeling, 
gym of wereldoriëntatie. De leraar 
geeft instructie aan een subgroep. 
Daarna gaan de leerlingen alleen of 
in groepjes aan het werk met de 
stof.

,,Kinderen leren van elkaar en 
ervaren meer autonomie binnen 
het unitonderwijs. Uit onderzoek 
blijkt dat kinderen die in units 
werken een grotere bereidheid 
hebben om te leren en meer 
betrokken zijn.’’

Castricum - Leerlingen uit groep 6 en 7 van basisschool de Kustlijn 
hebben vorige week voor het eerst gebruikgemaakt van het leerplein. De 
ruimte, die voorheen als aula werd gebruikt, is omgedoopt tot zelfstudie-
plek met verschillende hoekjes waar gewerkt kan worden.

Basisschool de Kustlijn 
neemt leerplein in gebruik

Op het leerplein kunnen kinderen in groepjes werken of zich afzonderen om 
zelfstandig aan de slag te gaan. Foto: Mardou van Kuilenburg

Castricum - Ondanks een aantal 
onderbrekingen door corona is de 
wedstrijdleiding van Biljartvereni-
ging Castricum er voor de donder-
dagavondgroep toch in geslaagd een 
competitie ‘Beste acht’ te houden om 
te bepalen wie er winterkampioen 
wordt. Het betreft de spelers van 
voorheen biljartclub ’t Steegie. Op 3 
februari hebben de beste acht 
spelers van de lopende competitie 
met elkaar gestreden om de titel 
‘Winterkampioen seizoen 2021-2022’. 

De spanning bij de deelnemers was 
duidelijk waarneembaar en soms van 
invloed op het spel. 
Na de voorronden werd uiteindelijk 
een zeer spannende �nale gespeeld 
tussen Toon Stuifbergen en Joop 
Mooij, met als grote winnaar Toon. 
Joop eindigde dus op de tweede 
plaats en Hans Touber behaalde 
brons. Onder luid applaus overhan-
digde penningmeester Gerard Veldt 
de prijzen en de bijbehorende 
bloemen.

Toon Stuifbergen winterkampioen 
biljarten seizoen 2021-2022

Van links naar rechts: Hans Touber, Toon Stuifbergen en Joop Mooij. 
Foto: aangeleverd

In de Castricummer van 2 
februari 2022 is bij het artikel 
‘Plan voor nieuwe parkeervoor-
zieningen aan het strand’ per 
abuis niet de volledige reactie 
van wethouder Ron de Haan 
geplaatst.

Strandwethouder Ron de Haan over 
de nieuwe parkeervoorzieningen: 
,,Behalve de gemeente is PWN als 
duinbeheerder een belangrijke 
gesprekspartner voor de onder-
nemer. Voor de mogelijkheid om 
kort parkeren op het parkeerterrein 
te realiseren is geen vergunning 
nodig. Daar kan de ondernemer op 
elk moment dat hij wenst toe 
overgaan. 
De herbouw en vernieuwing van de 
overdekte �etsenstalling zullen een 
hele verbetering zijn, waar de 
gemeente graag aan meewerkt, 
want de huidige stalling staat op 
instorten en is om die reden niet 
meer in gebruik. 
De wens van de ondernemer om 
een verdieping op de stalling te 
bouwen met kantoorruimte stuit op 
bezwaren. Het wordt daardoor nog 
spannend of we dit strandseizoen 
halen, anders zal de bestaande 
garage gestempeld moeten 
worden of een alternatief bedacht 
moeten worden. Voorkomen moet 
worden dat honderden �etsen in de 
berm van de Zeeweg achtergelaten 
worden.’’

Abuis

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

‘Op reis met Flo’ brengt gedachtegoed van Tabijn tot leven 

’t Hooft
Visser 

K I N D C E N T R UM

Van 31 januari tot en met 17 
februari werkt Kindcentrum 
Visser ’t Hooft met het hele 
kindcentrum (onderwijs en 
opvang) aan hetzelfde thema: 
‘Op reis met Flo’. Het is geba-
seerd op het prentenboek met 
dezelfde titel, dat dit school-
jaar is uitgekomen. Dit boek 
is gemaakt om op een inspire-
rende manier het verhaal van 
Tabijn, het overkoepelende 
orgaan van de school, te de-

len. Voorin staat een landkaart afgebeeld, met daarop zeven landen in 
zeven verschillende kleuren. Bij Tabijn staan deze kleuren, die de vier 
kernwaarden en ambities weergeven, centraal. Tijdens de themada-
gen beeldt elke klas een land uit door de versiering in de betreffende 
kleur. ‘Op reis met Flo’ brengt op deze manier het gedachtegoed van 
Tabijn tot leven. Het verhaal van Tabijn heeft niet slechts één rode 
draad, maar zeven gekleurde draden. Elke draad is onmisbaar en le-
vert een bijdrage. 

Verbazing en verwondering
Vol verbazing en verwondering kwamen de kinderen maandag 31 januari 
hun klaslokalen binnen. Elk lokaal is versierd in de kleur van het bijbeho-
rende land. De zeven klassen vertegenwoordigen zeven landen, die staan 
voor de kernwaarden en ambities van Tabijn: Ambitie, Plezier, Vertrouwen, 
Verbinding, Mogelijkheden, Lef en Toekomst. Tabijn is een ander woord 
voor geknoopt tapijt en het idee is dat elke kleur een draad uit dit tapijt ver-
tegenwoordigt. Het verhaal van hoofdpersoon Flo gaat over een nieuws-
gierig kind, dat op avontuur gaat en als wens heeft om te kunnen vliegen. 
De metafoor voor jezelf kunnen zijn, ruimte te krijgen voor je talenten, de 
wereld in te gaan met alles wat je op school geleerd hebt, goed uitgerust te 
zijn en vol zelfvertrouwen je eigen pad te volgen. Voor de reis van haar le-
ven heeft ze een landkaart. Met aan het eind van de kronkelige weggetjes 
een vliegend tapijt en de stad Tabinio. 

‘Juf, het is toch Tabinio?’
‘Schoolbreed hebben we de themadagen intensief voorbereid. We zijn in 
het boek gedoken en hebben gekeken hoe we het verhaal neer kunnen 
zetten’, vertelt Wytske, leerkracht van de rode klas van groep 6/7. ‘Wij zijn 
het land van lef en vanmorgen heb ik het prentenboek voorgelezen. De 
kinderen hadden goed opgelet. Op het moment dat ik per ongeluk ‘Babinio’ 
zei, riep er één: ‘Juf, het is toch Tabinio?’ In groepjes gaan we de boeken 
doornemen en de landen ontwerpen. We maken voorbeeldkaarten met hoe 
de vlag eruit ziet van het land van lef, wat voor geld het land heeft, hoe het 

volkslied luidt en hoe de mensen daar leven. Hier gaan we in groepjes on-
derzoek naar doen. Elk land heeft een eigen symbool en een eigen figuur.’

Elke kleur heeft een lijfspreuk
Bij iedere draad, elke kleur, uit het tapijt hoort een passende lijfspreuk. Om-
dat deze draden de landen vertegenwoordigen waar Flo doorheen reist, 
hoort zij in elk land van een ander personage wat de spreuk van dat land is: 

Land van Ambitie (Geel): Je mag worden wie je bent – denk groter!
Land van Plezier (Groen): Volg je eigenwijsheid – blijf spelen!
Land van Vertrouwen (Lichtblauw): Je kunt het – vertrouwen geeft je vleu-
gels! 
Land van Verbinding (Donkerblauw): Houd elkaar vast – samen kun je 
meer! 
Land van Mogelijkheden (Roze): Kies wat je nodig hebt – je weet het zelf! 
Land van Lef (Rood): Laat jezelf zien – toon lef!
Land van de Toekomst (Oranje): De toekomst is van jou 

Om van elkaar te leren en te ervaren hoe het leven er in de andere landen 
uit ziet, maken de kinderen filmpjes, die zij aan elkaar laten zien.  
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Door Henk de Reus

Het groepje bestaat uit vijf vrouwen en 
twee mannen. De jongste is 48 jaar, de 
oudste 70. Ze maken deel uit van de 
Plonsgroep Alkmaardermeer en zijn 
aanhangers van de Wim Hof-methode. 
Vanaf oktober tot en met maart zijn ze 
wekelijks bij het Uitgeestermeer te 
vinden. Hier brengen ze de methode 
in de praktijk. Henk is inmiddels aan 
zijn zevende seizoen bezig, terwijl 
Petra vorig jaar maart met de koude-
training is gestart. Iedereen heeft zijn 
eigen beweegredenen om mee te 
doen.

Beweegredenen
Petra: ,,Ik had vaak lichamelijke 
klachten en was best onzeker over 
mezelf. Ik zocht naar uitdagingen om 
mezelf sterker te maken. Voor collega’s 
op m’n werk was ik de ultieme 
koukleum omdat ik altijd een vest 
droeg. Via, via kwam ik vorig jaar maart 
met de groep in contact en heb 
gemerkt dat de koudetraining een 
overwinning op mezelf is geworden.’’

Mary doet al vier jaar mee. Ongeveer 
drie jaar terug overleed haar man plot-
seling. ,,Ik woon dicht bij het strand en 
ging vanaf dat moment elke dag de 
zee in. Het maakt mijn hoofd leeg en 
het geeft mij de kracht en de energie 
om het leven weer op te pakken.’’
Maurice (zesde seizoen) ervaart een 
enorme energieboost als hij in het 

koude water is geweest. De ademha-
lingsoefeningen, die ook onderdeel 
uitmaken van de methode, 
ontspannen hem. Hij past ze regel-
matig toe, ook op het werk.

Karin en Annelies zwemmen elke 
ochtend samen een stukje in het 
Uitgeestermeer en ervaren de verbin-
ding met de natuur als iets geweldigs.

Gerda doet sinds 2016 aan koudetrai-
ning. ,,Ik heb last van spataderen en 
door de training stimuleer ik de door-
bloeding. Ook ontstresst het mij.’’ Ze 
heeft thuis een koudwaterbad staan. 
Hier gaat zij elke ochtend in.

Polen
Het wekelijkse bad in het Uitgeester-
meer is één ding. Om fysiek en 
mentaal hun grenzen te verleggen 
reizen sommigen van de plonsgroep af 
naar Polen om in de buurt van 
Karpacz, slechts in korte broek en een 
muts, een besneeuwde berg te 
beklimmen. 
Deze berg (Sniezka) is 1603 meter 
hoog en op de berg kan het �ink 
vriezen en waaien. 

Henk doet de wandeling voor de 
derde keer terwijl Maurice en Karin dit 
vijf jaar geleden voor het eerst deden. 
Voor de anderen is het de eerste keer. 
Zij zien er naar uit, maar voelen tegelij-
kertijd de spanning omdat je niet weet 
wat je te wachten staat.

Warming-up
De eerste twee dagen zijn een 
warming up en worden ingevuld met 
ijsbaden en duur wandelingen in de 
omgeving. Deze biedt in de winter een 
sprookjesachtige aanblik. Ze bezoeken 
de waterval in Przesieka, dicht bij het 
trainingscentrum van Wim Hof. Het is 
een idyllisch plekje waar het water in 
het bassin rechtstreeks van de bergen 
komt en slechts 1 à 2 graden is. De 
natuur straalt hier een en al rust uit. Als 
Maurice ijswater ziet is hij niet te 
houden. Hij springt er direct in. Waar 
de anderen het na twee minuten voor 
gezien houden zit hij rustig tien 
minuten in het water.

D-Day
Op 31 januari is het D-Day voor de 
plonsgroep. Op het programma staat 
de wandeling van 6,3 kilometer naar 
de top van de Sniezka. Dit alles slechts 
gekleed in korte broek en muts. (de 
dames tevens een bovenstukje). 
Beneden is het -4 graden en op de top 
-9 graden. Snel worden er bij een 
sportzaak nog stijgijzers (een soort 
sneeuwkettingen voor wandel-
schoenen) gekocht om uitglijders te 
voorkomen. Eén misser kan fataal zijn. 
De stijgijzers blijken geen overbodige 
luxe te zijn. Het is �ink ijzig op de 
besneeuwde berg waarvan het 
hellingspercentage tussen 15 en 35 
varieert.

Sniezka
Als iedereen in focus is start de wande-
ling. Enkele dames hebben voor de 
zekerheid een T-shirt aangetrokken. Na 
1 kilometer zegt Annelies dat ze niet 
wil onderdoen voor de mannen en 
trekt haar shirt uit. Ze gaat verder in 
het bovenstukje van haar bikini. Twee 
andere dames volgen haar voorbeeld. 
Tijdens de wandeling blijken skiërs de 
enige tegenliggers te zijn.

Na 2 kilometer verandert het land-
schap. Er ligt nu ook sneeuw op de 
boomtakken. De omgeving lijkt op een 
kerstkaart. Drie kilometer verder volgt 
een vlak gedeelte. Het landschap is er 
kaal. Enkele besneeuwde boompjes op 
de achtergrond �euren het decor op. 
Mary: ,,Jeetje, het lijkt wel of we in 
Siberië zijn!’’ Het sneeuwlandschap 

doet surrealistisch aan. Alleen het kras-
sende geluid van de spikes in de 
sneeuw verstoort de stilte. De tempe-
ratuur is inmiddels gedaald tot -9 
graden. Het is nu echt afzien.

Bij Annelies ontstaat een euforisch 
gevoel als ze merkt dat zij ondanks 
haar schaarse kleding de kou weer-
staat. Zij en Petra genieten van de 
kleine ijskristalletjes die neerdalen. 
Petra geniet zichtbaar van het feeë-

rieke landschap. ,,Het lijkt wel of we 
achter de ‘Wall’ van ‘Game of Thrones’ 
zijn beland, zo desolaat ziet het eruit.’’ 
Sommige wandelaars vragen zich af of 
het stelletje bloteriken wel goed snik 
is. Anderen vinden het wel apart en 
maken een foto van de groep.

Op zo’n vier kilometer van de top is het 
een stuk kouder en het lichaam scha-
kelt over naar de overlevingsmodus. 
De bloedtoevoer gaat voornamelijk 
naar de vitale organen en bij onder-
koeling verdwijnt het gevoel uit de 
handen en voeten. Het is zaak om op 
tijd te eten en te drinken en zo nodig 

handschoenen aan te doen. Het is 
bikkelen geblazen. Dan komt de top 
van de berg in zicht. De laatste kilo-
meter moet worden afgelegd via een 
besneeuwde trap die vrij steil omhoog 
gaat. Er lijkt geen eind aan te komen.

Onderkoeling
Karin en Gerda zijn al voor de groep 
uitgegaan. Eenmaal boven aange-
komen blijkt Gerda last te hebben van 
onderkoelingsverschijnselen. Karin en 

de rest van de groep ontfermen zich 
over haar. Met hete ko�e en Glühwein 
wordt geprobeerd om haar innerlijke 
thermometer op temperatuur te 
brengen. Mary haalt extra meege-
nomen kleding uit haar tas en pakt 
Gerda goed in. Als zij na verloop van 
tijd weer op temperatuur is zegt ze 
droogjes: ,,Een leermomentje voor de 
volgende keer. De volgende keer 
tussendoor toch maar wat eten, mijn 
energie wat beter doseren en zo nodig 
wat aantrekken. Je kunt ook ‘te’ stoer 
willen doen.’’ Het was een pittige tocht 
waarbij de euforie over het slagen van 
de missie overheerst.

Castricum - Op de dag dat storm ‘Corrie’ over Nederland raast beklimt een groepje diehards uit Castricum en 
omgeving, bij een temperatuur van -9 graden en slechts gekleed in korte broek, een berg in Polen. De tocht is 
bedoeld om te ervaren waartoe het lichaam bij extreme weersomstandigheden in staat is.

Groep diehards zoekt de grenzen van lichaam en geest op

Groepsfoto halverwege de wandeling naar de top van de Sniezka. Foto’s: Henk de Reus

Maurice en Petra nemen een ijswaterbad bij de waterval in Przesieka.

Groepsfoto tijdens een wandeling door de besneeuwde bossen bij de 
Szklarki-waterval.

Op weg naar de top van de Sniezka doet het landschap soms surrealistisch aan.

Mary legt de laatste meters naar de top van de Sniezka af.



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

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

Mail de oplossing voor maandag 14 februari naar: puzzel@castricummer.nl 
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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44 45 46

47 48 49
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61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

50 5 35 86 61 57 87 2 24 62 6 70

69 7 59 32 73 13 83 53 39

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. modern en mooi; 7. aantrekkelijke vrouw; 12.
muzieknoot; 13. som van alle opbrengsten; 14. gevangenis;
15. loofboom; 17. deel van het gezicht; 19. heldendicht; 21.
paardenkracht (afk.); 22. mannetjesschaap; 24. verkeersbri-
gadiertjes; 27. deel van etmaal; 28. uitwas op de huid; 30. kik-
vorsachtig dier; 31. streling met de tong; 32. kerkelijk gebruik;
33. rekenopgave; 35. soepel en buigzaam; 37. oceaan; 38.
heen en terug; 41. gordijnrail; 42. gymnastische oefening; 44.
inwendig orgaan: 46. vleessoort; 47. Chinees zeilschip; 48.
plaats in Noord-Brabant; 49. telwoord; 50. eerste mens; 52.
ongaarne; 54. cafébediende; 56. vrouwtjeskip; 58. bloempo-
liep (zeegewas); 61. rivier in Utrecht; 62. jaargetijde; 64. gym-
nastiektoestel; 65. hemellichaam; 67. grote papegaai; 68.
koordans; 70. familielid; 72. voetbalbeker; 73. fantastisch; 76.
meisjesnaam; 77. United Kingdom (afk.); 78. alp; 79. gewicht;
81. vogel; 82. boerderijdier; 83. groep van voorname mensen;
84. kwajongen; 86. deskundig en bekwaam; 87. buurland van
Polen.

Verticaal 1. roofvogel; 2. water onder nul; 3. haarkrul; 4.
egaal of effen; 5. ruim vertrek (zaal); 6. soort metaal; 7. onver-
woestbaar; 8. dierengeluid; 9. noodsignaal (afk.); 10. uiting
van koude; 11. Noordzee vis; 16. plaaggeest; 18. afzonderlij-
ke berg uit de Alpen; 20. zwarte kleverige stof; 21. gegraven
waterbron; 23. deel van een zeilschip; 25. bloedvat; 26.
smeermiddel; 27. melkklier; 29. toonzaal in een museum; 32.
oefenen; 34. diepte tussen zandbanken; 36. noodstop in een
trein; 37. stapelgek; 39. verwoestende virusziekte; 40. voor-
malige Amerikaanse president; 42. kussenvulling; 43. gezon-
gen toneelspel; 45. vertragingstoestel; 46. nachthemd; 51.
waterkering; 53. droog en kaal; 54. weegtoestel; 55. strook;
56. uiting van leedvermaak; 57. bladader; 59. putemmer; 60.
iemand zonder moed; 62. vertellen; 63. visetende vogel; 66.
licht slaapje; 67. cafébuffet; 69. Europeaan; 71. boomsoort;
73. binnenwater; 74. nijlreiger; 75. zuivelproduct; 78. reuzel-
slang; 80. pasvorm; 82. kilovolt (afk.); 85. familielid.

Uitvoerende partijen zijn volgens 
Edwin gewend om precies dat aan 
te bieden wat u vraagt. Hij legt uit: 
,,Door meer aan te bieden dan 
hetgeen u vraagt, vrezen zij zichzelf 
uit de markt te prijzen. Daarnaast is 
energie besparen natuurlijk niet iets 
waar iedereen evenveel verstand 
van heeft. Zo zijn er uitstekende 
subsidies beschikbaar waarmee iets 
extra doen nauwelijks meer kost. 
Achteraf herstellen brengt altijd 
hogere kosten met zich mee. We 
spreken daarom ook van 
spijtmaatregelen.

Hoe te voorkomen?
De meest gemaakte spijtmaatre-
gelen die wij tegenkomen zijn:

· Platte (bitumen) dakbedekking 
laten vervangen, zonder extra 
isolatie aan te laten brengen; het 
beste doe je dit namelijk aan de 
buitenzijde onder de nieuwe 
dakbedekking.

· Woning gekocht en de aannemer 
heeft deze prachtig mooi gemaakt 
en netjes afgewerkt; helaas te 
weinig of zelfs geen isolatie 

aangebracht.

· Badkamer vernieuwd, maar 
vergeten een douche-warmteterug-
winning te installeren. Douche-
water wordt via de afvoer van de 
douche teruggewonnen. Daar 
wordt meer dan 60% van de 
warmte, die anders via het douche-
putje wegstroomt, mee 
teruggewonnen.

· Keuken of boiler vervangen; 
zonder na te denken over de juiste 
warmtapwateroplossing. Zo verspilt 
een met warm water gevulde boiler 
veel gas en is een quooker vaak e�-
ciënter dan een boiler in de 
keukenkast.

· CV laten vervangen; waterzijdig 
inregelen; hierdoor werkt een CV 
veel e�ciënter en bespaart veel gas.
· Nieuwe vloer genomen, zonder 
vloerverwarming te overwegen; 

vloerverwarming kan ook prima op 
een houten vloer en zelfs met een 
houten vloerafwerking.

· Dakpannen laten vervangen 
zonder na te denken over isolatie 
aan de buitenzijde.

Iets weer moeten laten slopen wat 
recent is gemaakt, opnieuw in een 
verbouwing terecht komen of de 
hoge kosten weerhouden mensen 
vaak om de energiebesparende 
maatregelen alsnog uit te voeren. 
Die moedeloosheid doet mensen 
zelfs overwegen om maar weer te 
gaan verhuizen!

CALorie, het Duurzaam Bouwloket 
en andere adviesbureaus adviseren 
veelal voor een laag bedrag of zelfs 
gratis. 

Een juist geïsoleerd huis brengt veel 
comfort en bespaart veel geld!’’

Energietip: win onafhankelijk advies in 
voor een verbouwing of groot onderhoud
Castricum - Gaat u verbouwen, verhuizen of heeft u groot onderhoud 
gepland? Win dan altijd eerst onafhankelijk advies in! Het kopen van een 
huis of het uitvoeren van een grote opknapbeurt zijn de aangewezen 
momenten om meteen wat te gaan doen om de energierekening (dras-
tisch) naar beneden te brengen. Energiecoach Edwin Gerritsen: ,,Dage-
lijks horen we van mensen dat ze recent zo’n moment hebben gemist en 
isolatie of andere slimme maatregelen vergeten zijn meteen uit te 
voeren. Door de enorme prijsstijging van gas kunnen er dan �nanciële 
problemen ontstaan.’’

Edwin Gerritsen is energiecoach 
bij CALorie en energieadviseur bij 
Natuurlijk Rendement. 
Foto: aangeleverd
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De entree van ‘Het Kleurengebouw’. Foto: Hans Boot

Door Hans Boot

Aan de Oosterzijweg staan twee 
gebouwen die vroeger in gebruik 
waren als kantoor en opvang van 
cliënten van de GGZ. De twee 
panden worden beheerd door Flex-
wonenNH, de onderneming die zich 
bezighoudt met de woningtoewij-
zing van statushouders, spoedzoe-
kers en jongeren in de provincie. Het 
gebouw op nummer 12 staat groten-
deels leeg tot het verbouwd wordt. 
Dat op nummer 10, bekend als het 
Kleurengebouw waarin vrije school 
Kleurorkest was gevestigd, is reeds 
aangepast en fungeert als tijdelijke 
opvang voor genoemde 
doelgroepen.

Sinds vorig jaar zomer heeft de 
gemeenteraad signalen afgegeven 
over wat er zou mankeren aan zaken 
als de staat van onderhoud van het 
gebouw, te weinig sanitaire voorzie-
ningen, onvoldoende doorstroming 
van bewoners en de ontwikkeling 
van stress-gerelateerde klachten. 
Deze punten zijn opgenomen in een 
motie d.d. 11 oktober 2021 van Lid 
Kooter, die mede is ondertekend 
door De VrijeLijst, Fractie Van 
Schoonhoven, PvdA, GroenLinks en 
D66. Via deze motie wordt het 
college onder anderen verzocht het 
welzijn van de verblijfsgerechtigden 
op deze locatie te blijven monitoren 
en te onderzoeken in welke mate en 
voor welke duur de locatie gezien 
kan worden als geschikte woonlo-
catie waar het gaat om welzijn en 
integratie van de groep die hier 
wordt geplaatst.

Onderzoek
De motie is voor het eerst behandeld 
in de commissie van 11 november jl. 
Vervolgens heeft het college hierop 
gereageerd in haar brief aan de raad 
van 1 februari, waarin staat dat Stich-
ting Welzijn Castricum in overleg 
met FlexwonenNH een buurtonder-
zoek heeft gehouden op de Ooster-
zijweg. Daarvoor zijn dertien 
personen geïnterviewd, waarvan 
acht anderstalig. Uit een tusseneva-
luatie blijkt dat dat de meeste bewo-
ners ‘zeer tevreden’ zijn. Daaraan 
wordt toegevoegd dat er vrijwilligers 
zijn ingezet voor extra taalontwikke-

ling en een consulent van het Sociaal 
Team de inzet van een jobcoach, 
sollicitatietraining etc. aanbiedt.

Het college bevestigt ook dat de 
structurele overleggen met Stichting 
Welzijn, Vluchtelingenwerk/Inova, 
FlexwonenNH en de gemeente de 
komende periode worden geconti-
nueerd, zodat eventuele knelpunten 
tijdig kunnen worden opgepakt.

Volgens FlexwonenNH wordt de 
schoonmaak inmiddels naar tevre-
denheid uitgevoerd door een extern 
bedrijf.

Geen auto of �ets
Alhoewel de standpunten van het 
college er geruststellend uitzien, 
blijkt opnieuw uit de commissiever-
gadering van afgelopen donderdag 
dat de raadsleden minder 
vertrouwen hebben in een 
toekomstperspectief voor deze 
woonvoorziening. Dat geldt ook 
voor Eric Moesker van de Stichting 
Vluchtelingenwerk, die bij hoge 
uitzondering toestemming kreeg om 
voor het debat in te spreken. Hij zei: 
,,De statushouders kunnen niet inte-
greren op deze afgelegen locatie, ze 
krijgen psychische problemen en 
kiezen liever voor onderdak bij 
vrienden dan nog één dag aan de 
Oosterzijweg te verblijven. De 
kamers zijn te klein. Er zijn diverse 
verbeteringen toegezegd, maar nog 
niet afgerond.’’

Deze conclusie was voor veel raads-
leden aanleiding om Moesker 
vragen te stellen. Zo wilde Valentijn 
Brouwer (GroenLinks) weten welke 
tijdelijkheid van huisvesting accep-
tabel was en wat er gebeurt als 
bewoners andere woonruimte wordt 
aangeboden. De respectievelijke 
antwoorden luidden dat het ‘hooguit 
om een half jaar zou moeten gaan’ 
en ‘een bewoner vervangende 
woonruimte altijd moet accepteren’.

Op een vraag van Andries de Rooij 
(VVD) wat Moesker vond van het 
onderzoek van het college 
antwoordde deze dat vluchtelingen 
‘vaak niet begrijpen waar de vragen 
over gaan en niet zo gauw iets nega-
tiefs zeggen, omdat ze bang zijn 

voor de consequenties’.

Volgens Marieke Kooter viel het bij 
de interviews op dat veel bewoners 
hadden aangegeven dat ze door het 
ontbreken van een auto of �ets 
moeilijk konden deelnemen aan het 
arbeidsproces of het verenigings-
leven, maar Tino Klein (Forza!) zag 
dat niet als obstakel. Kooter zei ook: 
,,De stress onder de bewoners neemt 
steeds meer toe. Waarom lukt het 
herplaatsen van deze doelgroep 
andere gemeenten wel en Castricum 
niet?’’

Zelfredzame mensen
Zo golfden de discussies over en 
weer. Mariska El Ouni (D66) vond het 
monitoren ‘vrijwel onmogelijk’, 
omdat er slechts beperkt verbete-
ringen waren uitgevoerd. Ada 
Greuter (PvdA) drong aan op profes-
sionele hulp en stelde: ,,Er is ook nog 
een behoorlijke taalbarrière, dus je 
zal er maar zitten met depressieve 
gevoelens.’’

Dorien Veldt (CDA): ,,De helft van het 
aantal geïnterviewden woont er 
inmiddels niet meer. Het lijkt ons 
voorlopig voldoende dat het college 
met de aanbevelingen uit de evalu-
atie aan de slag gaat. Ik mis overi-
gens in de beantwoording van de 
vragen een eigen verantwoordelijk-
heid van de bewoners.” Dat schoot in 
het verkeerde keelgat van Leo van 
Schoonhoven van de gelijknamige 
fractie, die de bijdrage van Veldt 
‘schokkend’ noemde omdat ‘die 
volkomen afweek van de uitspraken 
in de vorige commissievergadering’.

Kooter zei tot slot over de eigen 
verantwoordelijkheid: ,,Het is niet 
logisch om die vraag aan de bewo-
ners voor te leggen. Er wonen daar 
zelfredzame mensen met een 
gemiddelde leeftijd van 32 jaar, die 
in de kracht van hun leven zijn en 
een gezin of baan hopen op te 
bouwen. Het gaat erom wat wonen 
daar met je doet op langere termijn.’’

Voorzitter Rob Dekker (VVD) zag 
geen andere mogelijkheid dan te 
concluderen om met dit onderwerp 
op 10 februari verder te gaan.

Reactie FlexwonenNH
Viktor Rotteveel, manager van Flex-
wonenNH, over de commotie rond 
deze woonvoorziening: ,,Ik ben 
geschrokken van de negatieve 
manier van discussiëren over onze 
locatie. Wij doen al sinds 2016 onze 
uiterste best om het de bewoners 
naar hun zin te maken. De kamers 
zijn inderdaad aan de kleine kant, 
maar daar kunnen wij niets aan 
doen. Dat geldt ook voor de trage 
doorstroming vanwege gebrek aan 
woningen. Alle groepen in het 
gebouw worden gelijk behandeld en 
de voorzieningen zijn ruim 
voldoende. Wij krijgen ook veel posi-
tieve berichten. Want waar vind je 
woonruimte in zo’n mooie groene 
omgeving? En wat de afstand 
betreft: met de �ets ben je binnen 
vijf minuten bij Albert Heijn in 
Limmen en naar station Heiloo doe 
je er ruim tien minuten over. Voor 50 
euro kun je een tweedehands �ets 
kopen, waarmee de bewoners zich 
goed kunnen verplaatsen.’’

Limmen - Het is de raadsleden niet gelukt om in de commissievergade-
ring van donderdagavond de behandeling af te ronden van een motie 
over de geschiktheid van de woonvoorziening aan de Oosterzijweg voor 
met name statushouders. Gebleken is dat de raadsleden, het college en 
de beheerder van ‘Het Kleurengebouw’ het lang niet met elkaar eens zijn.

Meningen over woonvoorziening 
Oosterzijweg blijven verdeeld

Alleen al in januari kwamen negen 
aangiftes binnen van �etsendiefstal 
bij het station. Het ging met name 
om elektrische modellen. De politie 
zette de afgelopen periode lok�etsen 
in en zorgde voor extra surveillance. 

Ook werden camerabeelden 
bekeken. De man wordt verdacht van 
zeker 25 �etsendiefstallen. Hij zit 
voorlopig vast. De politie onderzoekt 
de zaak. Twee gestolen �etsen zijn 
inmiddels terecht.

Politie betrapt fietsendief op 
heterdaad in bewaakte stalling
Castricum - De politie heeft vrijdag een �etsendief betrapt in de 
bewaakte stalling bij het station. De man (51) uit Hoorn blijkt vaker te 
hebben toegeslagen in Castricum en Heerhugowaard.

AGENDA
ZONDAG 13 FEBRUARI

Postzegelbeurs van 10.00 tot 
16.00 uur in dorpshuis De Kern 
aan de Overtoom 15. Gratis 
toegang. Info op www.pvcas-
tricum.nl. Foto: Thomas Wilken 
via Pixabay

MAANDAG 14 FEBRUARI

Overhandiging boek ‘Vlaggen in 
de Bernhardstraat’ aan burge-
meester Toon Mans om 14.00 uur 
in de raadzaal aan het Raadhuis-
plein in Castricum. Belangstel-
lenden zijn welkom. Info via 
Petra Poppen (ppoppen@live.nl / 
072 5641838). Foto: aangeleverd

Opening expositie Oer-IJ door 
burgemeester Toon Mans om 
14.00 uur in Toonbeeld Geester-
hage aan de Geesterduinweg 7 
in Castricum. Het tentoonge-
stelde werk blijft te bewonderen 
tot 11 april en de toegang is 
gratis. Foto: aangeleverd

DINSDAG 15 FEBRUARI
Alzheimercafé om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in cultu-
reel centrum Jansheeren aan het 

Maltezerplein 1 in Heemskerk. 
Thema: welke ondersteuning is 
er voor mantelzorgers? Toegang 
gratis, coronatoegangsbewijs 
verplicht. Info op www.
alzheimer-nederland.nl/
midden-kennemerland.

Online bijeenkomst van Auticafé 
Kennemerland om 20.00 uur 
over autisme en eetproblemen. 
Spreker: Natalie Vogel, ambulant 
begeleider en ervaringsdeskun-
dige bij Voorzet Begeleiding. 
Aanmelden vóór 15 februari 
17.00 uur op www.auticafeken-
nemerland.nl/agenda.

WOENSDAG 16 FEBRUARI
Politiek café over toekomstige 
ontwikkelingen strand- en duin-
gebied om 19.00 uur in strandpa-
viljoen Deining aan de Zeeweg 
71 in Castricum.

EXPOSITIES
Open atelier Marina & Sabrina 
presenteert ‘il Viaggio I’, een reis 
naar de kern, onze wortels en 
drijfveren, onze behoeften en 
wat dat brengt. Te zien op 11, 12 
en 13 februari van 13.00 tot 18.00 
uur aan de Van Oldenbarne-
veldweg 32 in Bakkum.

Kunstenaarscollectief IMIX uit 
Castricum exposeert tot en met 
22 maart bij KEK Beverwijk aan 
het Kerkplein 1 in Beverwijk. De 
expositieruimte bevindt zich op 
de bovenverdieping van het 
Kennemer Theater. IMIX bestaat 
uit Mireille Schermer, Gemma 
Distelbrink, Garrie Oomkens en 
Marion Albers. Kijk op www.
kekbeverwijk.nl voor de 
openingstijden.

Hans Goedhart exposeert tot en 
met 4 april schilderijen in restau-
rant De Oude Keuken aan de 
Oude Parklaan 117 in Bakkum. 
Gedurende de coronapandemie 
is Hans zijn woonplaats 
Castricum en omgeving gaan 
schilderen, hierbij geïnspireerd 
door het expressionisme, 
fauvisme en de Groninger schil-
ders van De Ploeg. 
Dagelijks te bekijken van 09.00 
tot 17.00 uur. Kijk op www.deou-
dekeuken.net voor uitgebreide 
informatie.

Een selectie uit de inzendingen 
voor de wedstrijd ‘Ode aan het 
Oer-IJ’ is van 14 februari tot en 
met 11 april te zien bij Toonbeeld 
Geesterhage aan de Geester-
duinweg 7 in Castricum. Te zien 
zijn de mooiste schilderijen, de 
vier beste foto’s en het prijswin-
nende gedicht. Meer info op 
www.oerij.eu.



Projectleider Max Zevenbergen: “Wij 
merken dat mensen graag hun tuin 
groener en mooier willen maken. In 
eerste instantie om er zelf van te genie-
ten, maar hittestress, iets doen voor bio-
diversiteit of klimaat zijn ook belangrijke 
redenen. Als je nu het pakket bestelt, 
dan krijg je het in februari thuisbezorgd. 
Dat is een goed moment om te planten, 
als het tenminste niet vriest.”

Samen boompjes planten
Boompjes planten is gemakkelijk en ook 
nog eens leuk om te doen. En met de 
handleiding in het pakket, kun je zo aan 
de slag. De boompjes zijn nu zo’n 40-60 

cm., je ziet ze dus zelf helemaal groot 
worden. Het is ook leuk om ze samen 
met kinderen te planten. Bij het pakket 
ontvang je gratis vijf milestone-kaarten, 
zodat je ieder moment van de boom 
kunt vastleggen. Er zijn vijf kaarten, te 
beginnen met ‘Hoera, ik ben geplant’.

Ingepakt door mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt
Plan Boom wil in de hele keten bijdra-
gen aan een duurzamer Nederland. De 
pakketten worden ingepakt door De 
Groene Boerderij, een zorgboerderij in 
Den Ilp en een kwekerij van leer-werk-
bedrijf Avres in Giessenburg. 

Genieten van vogels en vlinders in je tuin met het boompjespakket van Plan Boom
Genieten van vogels en vlinders in je tuin, dat is toch heerlijk? Met 
het handige boompjespakket van Plan Boom bestel je gemakkelijk 
online drie mooie boompjes die in iedere tuin passen. Het pakket 
kost 25 euro en wordt gratis thuisbezorgd.  
Bestellen kan op www.boompjesvoorbeginners.nl.

Non-profit
Plan Boom is een project van de Natuur 
en Milieufederaties, LandschappenNL 
en partners Trees for All, LSA-bewoners, 
stichting wAarde en drie stedelijke mi-
lieucentra. Max: “Samen planten wij met 

heel Nederland 10 miljoen bomen. Over-
heden, buurtinitiatieven, grondeigenaren 
en mensen met een eigen tuin(tje) helpen 
mee om dit doel te realiseren. Dankzij de 
financiële bijdrage van de Postcode Lo-
terij kunnen wij het project uitvoeren.”

Het Boompjes voor beginners-pakket, ingepakt door mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt, kost € 25 en is nog te bestellen t/m 28 februari 
2022 op www.boompjesvoorbeginners.nl. op=op. 

Je ontvangt een Gele Kornoelje, Veldesdoorn, Sporkehout en een handlei-
ding. De boompjes zijn inheems en duurzaam gekweekt.

Van november tot half maart is de beste periode om bomen te 
planten (als het niet vriest). De sapstroom ligt dan stil, waardoor de 
boom goed aan kan slaan.
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Castricum - In de elfde speelronde van 
de dinsdagavondcompetitie bij Biljart-
vereniging Castricum werden goede 
prestaties geleverd door veel aanwe-
zige leden, maar Cees Burgmeijer en 
Rolf Greshof presteerden buitenge-
woon. Cees kwam in de driebanden-
competitie in zijn partij tegen Cor 
Stroet wederom ver boven zijn gemid-
delde uit. Na 32 beurten had hij zijn 
benodigde aantal caramboles al bij 
elkaar getikt en ging op jacht naar de 
bonus punten, die hij pakte in de twee 
laatste beurten. Hij liet zeventien 
wedstrijdpunten noteren en een stij-
gingspercentage van 77%, terwijl voor 
Cor de teller bleef staan op één caram-
bole onder zijn gemiddelde. Met deze 
prestatie klom Cees naar de eerste 
plaats op de ranglijst, die Gert Lute 
moest afstaan, niettegenstaande zijn 
prima prestatie tegen Jörgen Bolten.
In de Libre-competitie kwamen maar 

liefst negen spelers boven hun 
moyenne uit, met als uitschieter Rolf 
Greshof. Hij pakte in een gelijk 
opgaande partij tegen Hans Kooiman 
de winst en liet vijftien wedstrijd-
punten noteren met een stijgingsper-
centage van 51%. Hans was ook niet 
ontevreden met zijn resultaat van 
dertien wedstrijdpunten. Hij was overi-
gens goed op dreef, want ook in zijn 
tweede partij van de avond tegen Ad 
Kempers kwam hij tot een prima pres-
tatie. Beide spelers maakten er een 
spannende partij van, die geen 
winnaar opleverde.
Stand Libre: 1. Jan Tunteler met 125 
punten; 2. Ferry van Gennip met 121 
punten en 3. Rien Emmerik met 119 
punten. Stand driebanden: 1. Cees 
Burgmeijer met 135 punten; 2. Gert 
Lute met 135 punten (maar één 
wedstrijd meer gespeeld). 3. Cor Stroet 
met 103 punten.

Cees Burgmeijer en Rolf Greshof 
toppers van de avond bij BVC/WIK

Impressionisme, expressionisme, 
fauvisme en daaraan verwante stro-

mingen in de schilderkunst hebben 
Hans’ bijzondere interesse. Hij is een 

‘allesschilder’: mensen, landschappen, 
dieren, stillevens en havens; allerlei 
uiteenlopende onderwerpen zijn in zijn 
werk terug te vinden. Vele jaren volgde 
hij schilderlessen bij Angèle van den 
Thillart. Met een krachtige penseelvoe-
ring schildert hij zijn veelzijdige onder-
werpen. In de loop van de tijd is zijn 
kleurgebruik heftiger geworden. Hans 
werkt ook in opdracht: hij heeft 
verscheidene muurschilderingen 
gemaakt.
De laatste jaren schilderde Hans veel 
mensen. Door de coronapandemie 
werd dit echter moeilijker. Hans is daar-
door zijn woonplaats Castricum en 
omgeving gaan schilderen, hierbij geïn-
spireerd door het expressionisme, 
fauvisme en de Groninger schilders van 
De Ploeg. Eerdere tentoonstellingen in 
onder meer Castricum, Limmen, 
Amsterdam, Diemen, Wijk aan Zee, 
Amstelveen en Zaandam werden met 
enthousiasme ontvangen. Van 2000 tot 
2016 werkte hij samen met vier andere 
schilders in de groep K=me. Vanaf de 
oprichting in 2007 is hij lid van de 
kunstenaarsvereniging Kunstzin 
Diemen. Daarnaast is hij deelnemer aan 
‘Ezels en Kwasten’, een jaarlijks terugke-
rend internationaal schilderfestijn in 
Wijk aan Zee. In recent werk zijn duide-
lijk invloeden herkenbaar van zijn acti-
viteiten voor vluchtelingen. 

De expositie in De Oude Keuken is 
dagelijks te bekijken van 09.00 tot 17.00 
uur. De Oude Keuken is gevestigd aan 
de Oude Parklaan 117. Kijk op www.
deoudekeuken.net voor uitgebreide 
informatie.

Bakkum - Van 7 februari tot en met 4 april exposeert Hans Goedhart in 
restaurant De Oude Keuken. Goedhart (Diemen, 1952) is van jongs af aan 
geboeid door mensen die kunnen weergeven wat ze zien. Vooral schil-
ders die vanuit hun gevoel werken, hebben zijn voorkeur.

Expositie Hans Goedhart in 
restaurant De Oude Keuken

De Dorpsstraat in Castricum, gezien vanuit de Torenstraat, door Hans Goedhart 
vereeuwigd op het witte doek. Foto: aangeleverd

Bakkum - Wie wil dat nou niet: samen 
met je kleinkind een fantasierijk schil-
derij maken? In het atelier van 
Perspectief kan elke opa of oma op 
zondag 6 maart van 13.30 tot 16.00 
uur samen met één kleinkind – bij 
voorkeur vanaf ongeveer 5 jaar – een 
kleurrijk kunstwerk schilderen.
Op een vel stevig passe-partoutkarton 
worden eerst met acrylverf diverse 
kleuren aangebracht. Daarna schil-
deren de koppels er naar hartenlust 
stippeltjes, lijntjes, bloemetjes of 
andere versieringen op. Met behulp 

van de grootouders krijgt de achter-
grond tot slot een basiskleur, waardoor 
de kleurrijke dieren bijna het schilderij 
uit springen! Perspectiefdocente en 
kunstenares Fré Ham is deze middag 
aanwezig om iedereen te helpen. 
Graag zelf verf en penselen maar 
vooral ook een schort of oud over-
hemd meenemen. Voor het karton 
wordt gezorgd. Aanmelden kan via het 
aanmeldingsformulier op www.
perspectiefcastricum.nl of door een 
e-mail naar activiteitenperspectief@
gmail.com te sturen.

Fantasierijk schilderen samen 
met je kleinkind bij Perspectief
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Het team bevindt zich in een unieke 
situatie: Vattenfall neemt na ruim 
twintig jaar afscheid. De laatste 
jaren waren voor de Delftenaren 
niet makkelijk. Het afbranden van 
NunaX (vlak voor de �nish), de 
coronacrisis en de derde plek in de 
Solar Challenge Morocco staan nog 
vers in het geheugen gegrift. Toch 
ziet het team de toekomst positief 
tegemoet. Ze spreken zich hoopvol 
uit: ,,Het was vervelend om te zien 
hoe het vorige team worstelde met 
het Marokkaanse landschap en 
ziekte. We hebben echter enorm 
veel geleerd van de Marokkaanse 
race door deze uitgebreid te analy-
seren. Juist nu de competitie ons 
een stapje voor was voelen wij, 
meer dan ooit, de noodzaak om te 
innoveren. We hebben ervoor 
gekozen dit jaar in Zuid-Afrika te 
racen, omdat hier waarschijnlijk 
onze grootste concurrenten 
aanwezig zullen zijn. De motivatie 
in het team is hoog, we willen 
dolgraag laten zien hoe veel 
potentie onze zonneauto en het 
team in zich hebben!’’
Energieleverancier Vattenfall 

steunde het solar team al sinds de 
oprichting in 1999 als hoofd-
sponsor. Na ruim twintig jaar komt 
er nu een einde aan die nauwe 
samenwerking. Lars: ,,We racen 
steeds het ene jaar in Australië en 
het andere jaar in Zuid-Afrika. In 
Australië zijn we zeven keer wereld-
kampioen geworden en in Zuid-
Afrika hebben wij alle drie de keren 
dat we deelnamen gewonnen. Dit 
hebben wij allemaal samen met 
Vattenfall meegemaakt, wat erg 
uniek is. We zijn hen dankbaar voor 
hun vertrouwen en steun.’’ Het 
stokje is nu overgedragen aan 
Brunel; een technisch bedrijf in hart 
en nieren dat net als het team is 
opgericht in Delft. Niels van Rhenen, 
Managing Director Brunel Neder-
land: ,,De beleving, de teamgeest en 
de gedrevenheid waarmee het 
Brunel Solar Team zijn idealen 
nastreeft passen goed bij Brunel. 
Met het Brunel Solar Team brengen 
we talent, ontwikkeling en techno-
logie samen en zetten we een stap 
richting een duurzame toekomst!’’
In september zal het team voor de 
vierde keer deelnemen aan de Sasol 

Solar Challenge in Zuid-Afrika. De 
route loopt vanaf Johannesburg in 
het noorden over een traject van 
meer dan 2300 kilometer via 
Je�reysbaai naar Stellenbosch. 
Zonneteams van over de hele 
wereld zullen acht dagen lang de 
strijd aangaan en het ruige land-
schap trotseren. Lars: ,,Tijdens de 
race zullen we veel verschillende 
omstandigheden tegenkomen. De 
route gaat deels via vierbaans snel-
wegen, maar voert ook over smalle 
wegen en bruggetjes. Daarnaast 
kan het weer in Zuid-Afrika erg 
onvoorspelbaar zijn en zorgt het 
hoogteverschil van bijna tweedui-
zend meter ook voor een uitdaging. 
Dit alles, samen met de sterke 
concurrentie, vormt de perfecte mix 
voor een spannende race.’’

Grenzen verleggen
Het team presenteerde zich onlangs 
via een livestream en wil grenzen 
verleggen. ,,Hoewel wij het chassis 
van de auto van het voorgaande 
team overnemen is er veel ruimte 
voor verbetering. Veel systemen 
binnen in de auto gaan op de 
schop’’, vertelt Lars. Hij vervolgt: 
,,Het is een groot voordeel dat er al 
met de auto geracet is, dit biedt de 
mogelijkheid om te optimaliseren 
en te perfectioneren. We zullen dit 
doen door de grenzen op te zoeken 
van de technologie. We zullen 
blijven innoveren om zo te laten 
zien wat er allemaal bereikt kan 
worden met duurzame 
technologie.’’

Castricumse Lars ontwikkelt nieuwe 
zonneauto met Brunel Solar Team
Castricum - Lars van Keulen (2001) is onderdeel van het Delftse solar 
team. Het team met studenten van de TU delft heeft net een nieuwe 
hoofdsponsor: multidisciplinair dienstverlener Brunel. Samen met deze 
trotse hoofdsponsor gaat het team van start om deel te nemen aan de 
Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. ,,Als team doen we er alles aan te 
blijven verbeteren, zodat we de concurrentie voor blijven tijdens de race’’, 
vertelt de Castricummer. Hij doorliep het vwo op het Jac. P. Thijsse 
College (NT/NG-pro�el met Management en organisatie als extra vak) en 
studeert nu werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Lars is de technisch 
manager van het solar team.

Het Brunel Solar Team met uiterst links Lars van Keulen. Foto: aangeleverd

Door Raimond Bos

Kübra is van Turks-Georgische 
komaf en groeide op in Beverwijk. 
Daar ging ze ook voor het eerst naar 
school. Met name aan juf Addy 
Perry heeft ze �jne herinneringen. 
,,Zij was zo aardig! Ik vond haar 
altijd zo lief’’, vertelt Kübra. Met 
name het feit dat deze juf haar altijd 
stimuleerde om door te zetten, 
heeft haar uiteindelijk veel 
gebracht. ,,Zij had altijd zoiets van 
‘Jij kunt het wel’, terwijl ik van 
anderen juist te horen kreeg dat 
studeren voor mij niet was wegge-
legd. Heel vaak heb ik van leraren te 

horen gekregen dat ik misschien 
maar beter gelijk kon gaan werken 
of misschien alleen een MBO-
diploma zou kunnen halen en dan 
stoppen.’’ Kübra besloot, mede geïn-
spireerd door de woorden van juf 
Addy Perry, te bewijzen dat ze meer 
zou kunnen bereiken. En daarin 
slaagde ze glansrijk.

Vier studies afgerond
Inmiddels is ze op 30-jarige leeftijd 
nog steeds niet uitgestudeerd. Haar 
doel: ,,Ik wil het liefst mensen 
helpen en iets voor het milieu bete-
kenen. Ook wil ik graag iets doen 
met technologie. Ik denk aan het 

doen van onderzoek waar niet 
alleen wij nu iets aan hebben, maar 
waar mensen ook over vijftig of 
honderd jaar nog steeds pro�jt van 
hebben.’’ Waar veel mensen één of 
soms twee studies volgen, heeft 
Kübra inmiddels haar vierde studie 
al met succes afgerond. ,,Ik heb nu 
vier MBO-diploma’s gehaald en het 
meest recent heb ik bij een buiten-
landse universiteit twee certi�caten 
behaald op het gebied van 
coaching. Ik heb daarmee geleerd 
hoe ik met bepaalde dingen kan 
omgaan en hoe ik mensen daarover 
kan adviseren.’’

Cito-toets
Dat Kübra het niet bij één studie 
hield, verklaart ze als volgt: ,,Ik wist 
nog niet zo goed wat ik wilde. Ik 
was me nog aan het oriënteren. Nu 
weet ik wel wat mijn doel is, maar ik 

denk dat ik toch nog weer een 
nieuwe studie ga volgen.’’ De uitslag 
van de Cito-toets op de basisschool 
was destijds op zijn minst opvallend 
te noemen. Het advies luidde name-
lijk: LWOO of VWO. Hoe vallen die 
twee keuzes met elkaar te rijmen? 
,,Dat vraag ik me nog steeds af!’’ Het 
leidde er wel toe dat ze zichzelf keer 
op keer moest bewijzen. ,,Ik kwam 
in een LBO-klas terecht en ben 
vanuit daar naar het vmbo gegaan, 
waar ik op niveau 2 moest 
beginnen. Was ik gelijk met vwo 
begonnen, dan had mijn loopbaan 
er waarschijnlijk heel anders 
uitgezien.’’

Kuikentjes in de klas
Momenteel werkt Kübra 32 uur per 
week voor een elektriciteitsleveran-
cier en in de avonduren houdt ze 
zich met haar studies bezig. De 

stimulerende woorden van juf Addy 
Perry zijn Kübra altijd bijgebleven. 
Graag zou ze deze juf nog eens 
ontmoeten of op zijn minst een 
bedankkaartje sturen. ,,Ik denk dat 
ze toen in de veertig was, maar dat 
kan ik niet met zekerheid zeggen. 
Ze hield erg van de natuur en was 
daar altijd veel mee bezig. Ik 
herinner me dat ze rond Pasen 
echte kuikentjes in de klas had. We 
konden toen kijken naar die kuiken-
tjes, op het moment dat ze uit het ei 
kwamen.’’ Kübra hoopt dat juf Addy 
Perry nog steeds in Limmen woont 
en wellicht zelf dit artikel onder 
ogen krijgt. Zo niet, dan zou het 
mooi zijn als iemand haar op het 
juiste spoor kan zetten. Tips kunnen 
naar redactie@castricummer.nl 
gestuurd worden. Wij zorgen ervoor 
dat de informatie bij Kübra 
terechtkomt.

Beverwijk/Limmen - Een bijzondere speurtocht. De 30-jarige Kübra uit 
Beverwijk is op zoek naar haar vroegere juf uit groep vijf van openbare 
basisschool De Sterrekijker. Het gaat om juf Addy Perry, die destijds in 
Limmen woonde. Omdat dit voor Kübra het enige aanknopingspunt is, 
hoopt ze dat lezers van deze krant in Limmen haar verder kunnen helpen.

Beverwijkse oud-leerling zoekt juf Addy Perry

Castricum - Het Rode Kruis Zieken-
huis (RKZ) heeft een tijdelijke prik-
post gehad in het gemeentehuis van 
Castricum. Per donderdag 24 februari 
2022 wordt deze locatie opgeheven. 
Vanaf die datum is de priklocatie in 
cultureel centrum Geesterhage weer 

geopend maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 10.00 uur. Om volle wacht-
ruimtes en lange rijen te voorkomen, 
kan bloed laten prikken of materiaal 
inleveren alleen op afspraak. Dit is 
eenvoudig via http://rkz.prikafspraak.
nl te regelen.

Tijdelijke prikpost van RKZ in 
gemeentehuis wordt opgeheven

Castricum - ‘Vlaggen in de Bern-
hardstraat’ is de titel van het boek 
dat Geert van Diepen schreef over 
zijn opa Dirk van Diepen, die tijdens 
de vijf oorlogsjaren (1940-1945) 
gemeentearchitect was in Castricum. 
Dirk van Diepen werd verdacht van 
Duitsgezind en meteen na de oorlog 
geschorst. Was die schorsing 
terecht? 
Op maandag 14 februari wordt het 
boek o�cieel overhandigd aan 
burgemeester Toon Mans in de raad-
zaal van de gemeente Castricum aan 
het Raadhuisplein. 
Het feestelijke programma begint 
om 14.00 uur en belangstellenden 
zijn welkom. Voor informatie over de 
middag kun je terecht bij Petra 
Poppen (ppoppen@live.nl / 072 
5641838).

Een boek voor de burgemeester

Het boek ‘Vlaggen in de 
Bernhardstraat’ van Geert van Diepen. 
Foto: aangeleverd

Om de standpunten beter te leren 
kennen, heeft de OSC de Castricumse 
politieke partijen uitgenodigd om 
hun visie te geven op de toekom-
stige ontwikkelingen van het strand. 
Dat gebeurt aan de hand van vier 
stellingen. De Vereniging Strand-
huisjes Castricum vertegenwoordigt 
zo’n 150 strandhuisjeseigenaren en is 

lid van de OSC. De VSC heeft in een 
aparte brief de politieke partijen op 
de hoogte gebracht van haar wensen 
ten aanzien van de strandontwikke-
lingen. De bijeenkomst is openbaar 
en start vanwege de dan nog 
geldende coronamaatregelen om 
19.00 uur en duurt tot maximaal 
22.00 uur.

Politiek café over toekomstige 
ontwikkelingen strand
Castricum - Op woensdag 15 februari vindt in strandpaviljoen Deining 
een politiek café plaats. De organisatie hiervan ligt in handen van de 
Overleggroep Strand Castricum (OSC), waarin belanghebbenden in de 
ontwikkelingen van het strand- en duingebied van Castricum overleg 
voeren met elkaar en met de gemeente.
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De actieve meet & greets zijn niet 
zomaar gekozen. Door samen te 
wandelen en/of hard te lopen wordt 
er samen direct �jn bewogen. 
Voldoende bewegen vindt het CDA 
Castricum belangrijk om gezond en 
vitaal te blijven; een echt CDA-thema. 
In onder andere het verkiezingspro-
gramma staan al �ink wat plannen 
om bewegen in Castricum vooral 
leuker en meer toegankelijk te 
maken. De nummer 2 op de lijst van 
het CDA Castricum, Martijn van 
Leeuwen, is hier al druk mee bezig. 
Hij rent regelmatig een ronde door 
de duinen en is zodoende erg 
betrokken bij dit onderwerp.
De Hardloop Meet & Greet is op 
zaterdag 19 februari om 10.00 uur bij 
Johanna’s Hof en op zaterdag 5 
maart om 10.00 uur bij museum Huis 
van Hilde. De Wandel Meet & Greet is 
op zaterdag 26 februari om 10.00 uur 
bij Vredeburg in Limmen en op 
zaterdag 12 maart om 10.00 uur aan 
de Klaas Hoornlaan in Akersloot. Je 
herkent de CDA Castricummer aan 
zijn of haar T-shirt. Stuur een e-mail 
naar martijnvanleeuwencda@gmail.
com om aan te melden.

CDA Castricum wil al wandelend 
of hardlopend in gesprek
Castricum - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 
maart organiseert het CDA Castricum vier actieve meet & greets. Iedere 
inwoner van de gemeente Castricum is uitgenodigd om mee te wandelen 
of om zelfs mee hard te lopen. Het CDA Castricum vindt een meet & greet 
in de buitenlucht een leuke en mooie manier om elkaar te ontmoeten.

Martijn van Leeuwen staat tweede op 
de kandidatenlijst van CDA Castricum. 
Foto: aangeleverd

Castricum/Groningen - Zaterdag 
behaalde de in Castricum opge-
groeide Paulien Verhaar haar eerste 
overwinning in de topdivisie van de 
landelijke Marathoncup. Bij de span-
nende �nish op de ijsbaan Kardinge 
in Groningen vielen de vrouwen over 
de streep, waarbij Paulien aan het 
langst eind trok.

Drie weken geleden stond Paulien in 
Heerenveen ook al op het marathon-
podium, toen nog een treetje lager. 
Een mooie opsteker voor vertrek 
naar Luleå in Zweden. Hier gaat ze 
voor de eerste keer meedoen aan 
natuurijswedstrijden, onder andere 
het open NK op natuurijs staan op de 

agenda, maar ook de Grand Prix. Dit 
is een reeks van vier wedstrijden, het 
zijn de enige o�ciële schaatsmara-
thons op zee-ijs, die allemaal op de 
Botnische Golf in Luleå worden 
verreden. Na al eerdere prijzen bij de 
vierdaagse Trachitol Trophy heeft 
Paulien dit seizoen haar naam geves-
tigd bij het marathonschaatsen. Ook 
langebaanschaatsen staat nog steeds 
hoog op de agenda. Op het NK 
Allround behaalde Paulien de tiende 
plaats. 
Komend weekend is haar laatste 
langebaanwedstrijd van dit seizoen: 
de Holland Cup op de thuisbaan van 
haar team, Team Frysk, in 
Leeuwarden.

Paulien Verhaar boekt eerste 
zege in landelijke marathon

Paulien Verhaar na het behalen van de winst bij de marathon. 
Foto: Marjon Lindeboom

Castricum - Op zondag 20 februari 
verzorgt Perspectief van 10.00 tot 
16.00 uur een workshop beeld-
houwen in hout. Deze workshop is 

vooral een kennismaking met 
verschillende gereedschappen. De 
deelnemers leren het hakken met 
een klopper en een beitel of guts, het 

raspen en het glad schuren van het 
werkstuk. Er wordt voornamelijk 
gewerkt in lindehout, een zachtere 
houtsoort, die zeer aantrekkelijk is 
voor beginners. De kosten voor deze 
workshop bedragen 55 euro inclusief 
hout, gebruik gereedschap, drinken 
en een lekkere lunch. Gevorderden 
kunnen ook deelnemen. Als ze dit bij 
aanmelding aangeven, zorgt men 
voor een nog uitdagender stuk hout 
en begeleiding op niveau. De work-
shop wordt begeleid door Anja 
Jonker. Zij is bekend als beeldhouwer 
van de Schelpenvisser in Bakkum en 
het borstbeeld van de kapitein en de 
houten beelden die regelmatig te 
zien zijn in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Deelnemers die na de work-
shop enthousiast geworden zijn, 
kunnen lid worden van Perspectief, 
waar wekelijks beeldhouwgroepen in 
hout actief zijn. Kijk op https://
perspectiefcastricum.nl voor meer 
informatie.

Anja Jonker geeft eendaagse 
workshop beeldhouwen in hout

Anja Jonker begeleidt de deelnemers tijdens de workshop. Foto: aangeleverd

Castricum - Al meer dan vier jaar 
werken de kunstenaars Sabrina Tacci 
en Marina Pronk samen. Ze combi-
neren hun veelzijdige werk creatief, 
verrassend en ongeremd tot prikke-
lende, warme of overweldigende 
exposities. Onder de titel ‘il Viaggio I’ 
neemt het duo haar bezoekers nu 
mee op een reis naar de kern.
Marina: ,,Komend weekend duiken 
we weer vol overgave in onze wereld 
van kunst en cultuur. In ‘il primo 
Viaggio’ ofwel ‘De eerste Reis’ gaan 
we op zoek naar onze wortels en 
drijfveren, onze behoeften en wat dat 
brengt. Onze eerste reis gaat naar 
binnen. Zoekend naar wat ons bezig 
houdt en waar we elkaar vinden, 
blijven we in ontwikkeling. Komende 
weken en maanden blijven we op reis 
in ons werk. We blijven onze expositie 
soms subtiel aanpassen en dan weer 
uitbundig veranderen.’’
In de beeldentuin van Open Atelier 
Marina & Sabrina is naast het indivi-
duele werk van Marina ook een 
aantal installaties van CAKtwo te zien. 
CAKtwo is het kunstenaarscollectief 
waarin Marina Pronk samenwerkt 
met de beeldhouwers Berend Wijers 
en Fred Boon. Tijdens deze ‘reis in 
kunst’ laat  CAKtwo de allereerste 
resultaten van de spiksplinternieuwe 
installatie ‘Mierakel’ zien. De instal-
latie is nog in ontwikkeling en zal zich 
de komende weken uitbreiden tot 
een indrukwekkende en miraculeuze 
opstelling. De galerie en beeldentuin 
aan de Van Oldenbarneveldweg in 
Bakkum is vanaf nu weer elke vrijdag 
en elk tweede weekend van de 
maand van 13.00 tot 18.00 uur open.

Op reis in kunst

Het open atelier van Marina & Sabrina 
aan de Van Oldenbarneveldweg.
Foto: aangeleverd

Nomadisch kunstenaarscollectief IMIX 
bestaat uit Mireille Schermer, Gemma 
Distelbrink, Garrie Oomkens en Marion 
Albers. Min of meer noodgedwongen 
trekken ze van plek naar plek en overal 
verbinden ze zich opnieuw met de 
natuur. Ze brengen die connectie naar 
buiten via hun beelden, installaties en 
schilderijen. Ieder van hen doet dat op 
eigen wijze, maar de liefde voor de 
natuur spreekt uit al hun werk en hun 
werk harmonieert en versterkt elkaar.

Marion Albers wordt onder meer geïn-
spireerd door natuurvolken die met 
een vanzelfsprekend respect voor 
zowel het zichtbare als onzichtbare in 
verbinding met elkaar en met de 
natuur leven. Ze mist dat respect vaak 
in onze maatschappij die vaak vooral 
om geld en consumptie draait. De 
parels van haar werk Gebed voor 
Moeder Aarde zijn stuk voor stuk 
kleine mini schilderijtjes van subtiele 
ingebrande plantenschoonheid. 
Mireille Schermer werkt graag in en 
met de natuur samen, gebruikmakend 
van de elementen, de seizoenen en 
wat zich aandient aan materialen. 
Naast kunstenaar is zij kruidenvrouw. 
Schermer maakt haar eigen verf van 
bijenwas en pigmenten, verwerkt 

kruiden en wortels in zowel installaties 
en schilderijen als in medicinale 
toepassingen. De beweging van de 
kringloop vertaalt ze naar werk dat 
vertelt over groei en transformatie.

De details, de verwondering voor de 
eenvoud en schoonheid van de natuur, 
de luchtigheid, puur wat het is, inspi-
reren Gemma Distelbrink tot het 
maken van vele kunstwerken. Zo zijn 
de ‘elfenbankjes’ uit het bos terug te 
vinden op haar Elfenbankspiralen, 
Elfenbankbollen, Bollenprikken, het 
Bollenbos en de Elfenbank. Het is een 
soort handschrift waaraan haar werk 
te herkennen is. Ook vogelkoppen 
fascineren haar tot het maken van 
karakteristieke portretten. Distelbrink 
maakt haar kunstwerken uit klei soms 
in samenspel met natuurlijke materi-
alen. De natuurlijke uitstraling bereikt 
ze door de werken in de zaagselton te 
smoren met vuur en rook. Garrie 
Oomkens is gefascineerd door de 
natuur, die overal is, ook in de mens, 
wij zijn natuur. Hij kiest zo schilderend 
zijn onderwerpen: de vergezichten, de 
lucht, het water , het vuur, de aarde, de 
boom en de mens.
Kijk op www.kekbeverwijk.nl voor de 
openingstijden.

Kunstenaarscollectief IMIX 
exposeert zes weken in Beverwijk
Castricum/Beverwijk - Kunstenaarscollectief IMIX uit Castricum exposeert 
tot en met 22 maart bij KEK Beverwijk. De expositieruimte bevindt zich 
op de bovenverdieping van het Kennemer Theater. Beeldend kunstenaar 
Piet Vos verricht op zaterdag 12 februari om 16.00 uur de o�ciële 
opening.

Het kunstwerk ‘Mundus Vetus’ van Marion Albers
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