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Uitgeest - Zaterdagochtend trokken de eerste schaatsers hun rondjes op het Uitgeestermeer, terwijl een groepje diehards een bad nam in een zojuist uitgehakt 
wak. Terwijl de eerste groep z’n best doet om wakken te mijden, zoeken deze diehards het wak juist op. Het zijn leden van de Plonsgroep Alkmaardermeer. 
Verderop in de krant leest u wat hen hiertoe beweegt. Tekst en foto: Henk de Reus 

Het contrast kan niet groter

Castricum - Op de Zeeweg hebben 
politieagenten vorige week donder-
dagmiddag ter hoogte van het 
spoorviaduct een buitenlandse man 
aangesproken.
De man was te voet onderweg langs 
de spoorlijn. Hij verklaarde dat hij 
via de kortste weg van Castricum 
naar Limmen wilde lopen en zag 
hier geen gevaar in. Hij kreeg een 
bekeuring wegens lopen op het 
spoor.

De kortste weg

Muziekbuurt creëert eigen ijsbaan
Castricum - Na een halve week sneeuwpret mochten de Castricumse schaatsliefhebbers ook gaan genieten op het ijs. 
Dat gebeurde niet alleen op de baan aan de Zeeweg. Bewoners van de muziekbuurt haalden daarvoor alles uit de kast.  
Tekst en foto: Hans Boot         Lees verder op pagina 6
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raam-
scherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegen-
heid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Hol-
land; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd; 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord;
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffu-
sion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rij-
den in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aan-
gelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige die-
ren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. bin-
nenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;
71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melk-
klier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop;
82. familielid; 85. vogel.

  ELDERS IN DEZE KRANT

PUZZEL MEE!  

BOTERKOEK VAN DE WEEK

TRIPLE CHOCOLATE BOTERKOEK

BOTERKOEK WEKEN

IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
BOTERKOEK
AMARENA/CRANBERRY
SALTED CARAMEL
PECANNOTEN HONING
KANEEL AMANDEL

KOKOS
FRAMBOOS
GEMBER
TRIPLE CHOCOLATE 
IRISH COFFEE

5,50

TRIPLE CHOCOLATE BOTERKOEK

5,50

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

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

TOURNEDOS  
MET PEPERSAUS

25% KORTING
NIEUW!!!

CARPACCIO SALADE
 100 GR. € 2,95

SOEP V/D WEEK:
FRANSE UIENSOEP

 PER POT € 3,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
LENTEGROENTE, PUREE

2 SLAVINKEN IN JUS
€ 6,99



De manier waarop we omgaan met al het 
groen staat in het groenbeleidsplan. 
Er ligt nu een concept-plan voor de 
komende tien jaar. Voordat dit de  nitief 
wordt vastgesteld, kunt u hierover uw 
mening geven. We vertellen u graag hoe 
de gemeente Castricum voor het groen 
zorgt. Daarnaast staan we met u stil bij 
twee belangrijke thema’s: klimaatbesten-
digheid en het zorgen voor meer 
biodiversiteit. 

■ U KUNT HIERBIJ DENKEN AAN:
 Later maaien in het jaar waardoor er  
extra schuilmogelijkheden en nestgele-
genheid ontstaat voor (water)vogels.

 We laten schapen op sommige grasper
celen grazen. De begrazing van schapen 
draagt bij aan de beleving van het land-

schap en heeft ook een cultuurhistori
sche betekenis. 

 Bu  eren, vertragen en in  ltreren van 
regenwater.

 Kijken naar mogelijkheden voor vervan
gen van stenen door groen.

■ AANMELDEN ONLINE GROENBELEID-
PRESENTATIE OP 2 MAART 2021

 ijdens de online presentatie informeren 
we u graag over het groenplan.
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 
2 maart, van 19.30 uur tot  21.00 uur.
Aanmelden kan uitsluitend via: www.
ikdenkmeeovercastricum.nl onder het 
kopje ‘’Groenbeleidsplan 2021-2031’’. 
U ontvangt daarna van ons op 1 maart 
een bevestiging met een link om deel te 
kunnen nemen. Meer informatie over het 
groenbeleidsplan vindt u op: 
www.castricum.nl/groenbeleid 

Een nieuw jasje voor de 
gemeentepagina 

Met veel trots presenteren wij u het 
nieuwe uiterlijk van onze gemeente-
pagina. Zoals u van ons gewend bent, 
blijven wij u informeren over actuali
teiten, wegwerkzaamheden en leuke 
‘weetjes’ uit de gemeente. Maar we 
zullen in de komende periode ook 
nieuwe en interessante rubrieken toe-
voegen. 

We staan echter altijd open voor 
verbetering. Misschien mist u iets op 
de gemeentepagina  Laat het ons 
vooral weten en stuur een e-mail naar 
gemeentekrant@debuch.nl. 
Veel leesplezier!

Bent u goed geholpen 
bij uw vragen over 
geldzaken? 
Inwoners die met de gemeente contact 
hebben gehad over geldzaken, ont-
vangen binnenkort een brief met een 
vragenlijst. De gemeente Castricum 
is benieuwd naar uw ervaring over de 
dienstverlening. Met de antwoorden op 
deze vragen kan de gemeente Castri-
cum waar nodig, de dienstverlening en 
ondersteuning verbeteren.

Dit onderzoek wordt gedaan door een 
onafhankelijk bureau. Deelname is 
vrijwillig en de vragenlijsten worden 
vertrouwelijk behandeld. bekend is. De 
faketekst is grappige is, dat mensen 
deze toch vaak lezen.

Groenbeleidsplan 2021-2031 

Burgemeester op basisschool Burgemeester Toon Mans ging virtueel 
op bezoek bij groep 8 van Kindcentrum 
Helmgras in Castricum. 

Daar wilde hij weten van de leerlingen, 
juf Marja en meester Dann  hoe het op 
school is nu de basisscholen hun deuren 
weer hebben geopend. De leerlingen had-
den ook vragen voor de burgemeester: 
hoe ervaart hij de coronatijd? En wat doet 
hij eraan om corona terug te dringen? Uit 
de ontmoeting bleek dat één ding in het 
bijzonder groot plezier gaf in de klas: dat 
is om elkaar weer te zien. 

De natuur in onze gemeente is prach-
tig, vanwege de zee en de duinen, maar 
zeker ook door het vele groen in en 
rond de dorpen Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en De Woude

woensdag 17 februari 2021

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 257 561 60 (whatsapp)
 info castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Foto: Henk de Reus

Voetgangersbruggetje 
over de Schulpvaart

Veel mensen in Castricum koesteren al 
lang de wens om een wandelingetje te 
kunnen maken in het gebied rondom 
de Schulpvaart. Dat stuk land ligt in het 
open landschap tussen de Noordzee, 
de monding van het IJ en Amsterdam. 

In het gebied werkt de Stichting Oer-IJ 
aan f sieke elementen om het land
schap van ‘landmarks’ te voorzien. 
De kleine voetgangersbrug over de 
Schulpvaart is een van de eerste van 
deze elementen. Het proces van het 
voetgangersbruggetje begint in 2015 
en is een voorbeeld van hoe verschil-
lende partijen met elkaar pogen een 
tastbaar resultaat te cre ren. Land
schap Noord Holland heeft bij dat 
proces de regie en het penvoerder-
schap in handen. De vogel- en insec-
tenwerkgroep waken over het welzijn 
van de dieren. Door een bruggetje aan 
te brengen, maken we ons landschap-
pelijk verleden weer een beetje beleef
baarder. 

Bakkum

Castricum
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OVERWEGEN GESTREMD IN PERIODE 21 FEBRUARI  1 MAART 2021

1 Beverwijkerstraatweg:
dinsdag 23 februari 06.00 – 16.00 uur &
donderdag 25 februari 08.00 – 20.00 uur

Hoofdroutes

2

3

4

5

Kramersweg (fietsers en voetgangers):
zondag 21 februari 06.00 t/m 1 maart 05.00 uur

Vinkebaan:
dinsdag 23 februari 12.00 uur t/m
woensdag 24 februari 20.00 uur

Eerste Groenelaan:
woensdag 24 februari 06.00 – 20.00 uur

Oranjelaan:
woensdag 24 februari 06.00 – 20.00 uur

Het spoor wordt vernieuwd: rails, dwarsliggers en spoorgrind worden vervangen. Daarom rijden er op het 
traject Alkmaar – Uitgeest bussen in plaats van treinen. De belangrijkste overwegen zijn op 23, 24 en 25 
februari gestremd: een kaartje per dag vindt u op www.castricum.nl/wegwerkzaamheden en op de
Facebook-pagina van de gemeente Castricum. Omrijden en extra hinder is in deze periode helaas niet te 
voorkomen. Langs de weg staan omleidingsborden voor �etsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. 
Hou rekening met extra drukte op 23 en 25 februari op de provinciale weg, N203.

KAART ALGEMEEN

Het spoor wordt vernieuwd: rails, dwars
liggers en spoorgrind worden vervangen. 
Daarom rijden er op het traject Alkmaar – 
Uitgeest bussen in plaats van treinen. De 
belangrijkste overwegen zijn op 23, 24 en 
25 februari gestremd: een kaartje per dag 
vindt u op www.castricum.nl/wegwerk-
zaamheden en op deFacebook-pagina 

van de gemeente Castricum. Omrijden en 
extra hinder is in deze periode helaas niet 
te voorkomen. Langs de weg staan omlei
dingsborden voor ÿetsers, voetgangers en 
gemotoriseerd verkeer. Hou rekening met 
e tra drukte op 23 en 25 februari op de 
provinciale weg, N203.

Overwegen gestremd in periode 
21 februari  1 maart 2021



 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adre Omschrijving
Koningsweg 0/ 2a  
in Akersloot

het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning, datum 
ontvangst 5 februari 2021 (WABO2100280)

Leo oepoelstraat 5  
in Castricum

het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
8 februari 2021 (WABO2100299)

Pernéstraat 61 in 
Castricum

het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak), datum 
ontvangst  februari 2021 (WABO2100315)

Bakkummerstraat 78  
in Castricum

het vergroten van de dakkapel, het wijzigen van de 
gevel en het plaatsen van een berging, datum 
ontvangst 7 februari 2021 (WABO2100314)

Eikenhorst 45  
in Castricum

het plaatsen van een overkapping, datum ontvangst 
7 februari 2021 (WABO210031 )

Willem de Zwijgerlaan 34 
in Castricum
Eerste Groenelaan 111  
in Castricum
Plantenhove 30  
in Castricum
Gasstraat 1b in  
Castricum

Veenpluis 2 in Limmen

Amberlint in Limmen 
(kavel 24)

het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
8 februari 2021 (WABO2100292)
het vergroten van de woning, datum ontvangst 
8 februari 2021 (WABO2100298)
het plaatsen van een tuinhuis, datum ontvangst 
8 februari 2021 (WABO210030 )
het plaatsen van containers en het realiseren van een  
verdiepingsvloer (legalisatie), datum ontvangst 
8 februari 2021 (WABO2100294)
het plaatsen van twee dakkapellen, datum ontvangst 
10 februari 2021 (WABO2100310)
het realiseren van een inrit, datum ontvangst 11 februari 
2021 (WABO2100322)

Verleend
Adres Omschrijving
Westerweg 62a 
in Limmen

het bouwen van een bedrijfsruimte, verzenddatum 5 
februari 2021 (WABO2001993)

Heereweg 38d 
in Castricum

(Heereweg 38a), het omzetten van een bedrijfsgebouw 
in een bedrijfswoning, verzenddatum 2  januari 2021 
(WABO20022 8)

Cieweg 31 in Castricum het realiseren van een Bed & Breakfast, verzenddatum 
5 februari 2021 (WABO2002 2 )

Koningin ulianastraat 15 
in Castricum

het vergroten van de woning, verzenddatum 5 februari 
2021 (WABO2002 73)

Lavendellint 13 in Limmen 
(kavel 13)

het bouwen van een woning, verzenddatum 10 februari 
2021 (WABO200190 )

Wielewaal 12 in 
Castricum
Tweede Groenelaan 2a 
en 2b in Castricum

het verplaatsen van de uitweg en de lantaarnpaal,  
verzenddatum 9 februari 2021 (WABO2002232)
het veranderen van de draagconstructie, verzenddatum 
11 februari 2021 (WABO2002 07)

Weigeringen
Adres Omschrijving
Kooiplein 24 a 
in Castricum

het wijzigen van bestemming winkelruimte naar woon-
ruimte, verzenddatum 5 februari 2021 (WABO2000997)

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Stierop kadastraal 
perceel sectie E, nr, 641 
in de Woude

het gedeeltelijk vervangen van de steiger, verzendda-
tum 5 februari 2021 (WABO20022 5)

Pagenlaan 2e, Limmen 
(kavel 5)

het bouwen van een dubbel woonhuis, verzenddatum  
8 februari 2021 (WABO2002577)

Pagenlaan 2d in Limmen 
(kavel 6)

het bouwen van een dubbel woonhuis, verzenddatum  
8 februari 2021 (WABO2002578)

Dorpsstraat 51 - 53 in 
Castricum 
Waterzijde 5 in Akersloot

het plaatsen van een luik tussen twee panden (legali-
satie), verzenddatum 10 februari 2021 (WABO2002594)
het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 11 
februari 2021 (WABO2002606)

woensdag 17 februari 2021

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 257 561 60 (whatsapp)
 info castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

 Agenda’s raad en commissies

Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Locatiekeuze nieuw zwembad Noord nd
19.30 – 21.00 Auditcommissie

Pauze
21.15 – 22.30 Tijdelijke commissie begroting t.b.v. moties en amendementen 

bij spoor 1
21.15 – 22.00 Diversen rondom Limmen andzoom:

 esde herziening e ploitatieplan Limmen andzoom
 Motie woningbouwprogrammering Limmen andzoom

22.00 – 22.30 Commissie Algemene Zaken* 
1A Amendement bij zienswijze kadernota RAUM 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 4 februari 2021
2B Lijst van ingekomen stukken
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college
- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden
1E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00 Raadsvergadering 
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
4 Besluitvorming
A Zienswijze op kadernota Recreatieschap Alkmaarder- en Uit-
geestermeer (RAUM) 2022 incl. amendement 
B ienswijze op kadernota D Hollands Noorden 2022
C 1e begrotingswijzing D Hollands Noorden 2021
D Zienswijze op kadernota VVI Alkmaar 2022

 ienswijze op kadernota WNK Personeelsdiensten 2022
 ienswijze op kadernota Omgevingsdienst Noord Holland 

Noord (ODNHN) 2022
G Zienswijze op kadernota Cocensus 2022
H ienswijze op kadernota Regionaal Historisch Centrum 
Alkmaar (RHCA) 2022
I ienswijze op kadernota Veiligheidsregio Noord Holland 
Noord
J Incidentele maatregelen begroting 2021 incl. moties en amen-
dementen (onder voorbehoud van commissiebehandeling)
5 Sluiting

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.

Binnen  weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Binnen  weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

U bent van harte welkom de vergade-
ringen van de raad bij te wonen. Op dit 
moment vergadert de raad i.v.m. Corona 
virtueel. Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 

Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen? Meld u dan voor 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de gri e. Bij commissies die zijn aange-
merkt met een * is inspreken niet (meer) 
mogelijk.  hoeft zich niet aan te melden 
om tijdens raadsinformatiebijeenkomsten 
uw vragen te stellen of opmerkingen te 
maken.

■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek tijdens het raads-
spreekuur. Wilt u een verzoek doen, loopt 
u tegen een probleem aan of wilt u een 
idee voorleggen, meld u dan aan via de 
gri e. Dit kan tot en met de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is 
op maandag 1 maart. 

■ CONTACT
Voor al uw vragen rondom de vergade-
ringen van de raad kunt u bij de gri e 
terecht. Dat kan per mail via raadsgri e
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

 Agenda’s vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

Gemeentenieuws



woensdag 17 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum maken op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat het vooront-
werpbestemmingsplan Startingerweg 
Woonfase 2a Akersloot, in Castricum ter 
inzage ligt.

■ INHOUD BESTEMMINGSPLAN
Het voorontwerp bestemmingsplan 
Startingerweg Woonfase 2A voorziet in 
73 woningen in Akersloot, waarvan 25 
in het sociale segment en 48 grondge-
bonden koopwoningen in de overige 
prijsklassen.
Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het voorontwerpbestemmingsplan en 
de daarbij behorende stukken zijn met 
ingang van 15 februari 2021 gedu-
rende zes weken digitaal in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan 
ID NL.IMRO.0383.Startingerweg fase 
2A-VO01. Daarnaast ligt het vooront-
werpbestemmingsplan ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuis-
plein 1, 1902 CA, Castricum.
LET OP: in verband met het Corona 
virus is het gemeentehuis beperkt 

open. Wij verzoeken u dan ook eerst 
telefonisch contact (14 0251) op te 
nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken

■ HOE KUNT U REAGEREN?
Een ieder kan tijdens de inzagetermijn 
mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk 
een inspraakreactie naar voren brengen 
op het voorontwerpbestemmingsplan. 
Schriftelijke inspraakreacties moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad 
van Castricum, postbus 1301, 1900 
BH  Castricum, onder vermelding van 
‘Inspraakreactie voorontwerp bestem-
mingsplan Startingerweg Woonfase 2A 
te Akersloot.
Voor een mondelinge inspraakreac-
tie kunt u een afspraak maken met 
het Team Plannen en Projecten, tel. 
14-0251. Anonieme inspraakreacties en 
inspraakreacties via e-mail laten we bui-
ten behandeling.

■ MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Team Plannen en 
Projecten van de gemeente Castricum, 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van de bestemming 
‘agrarisch’ naar ‘tuin’ op het perceel 
Rollerusstraat 1 in Castricum

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum maken bekend dat 
het ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning voor het wijzigen van de bestem-
ming ‘agrarisch’ naar ‘tuin’ op het per-
ceel Rollerusstraat 1 in Castricum zes 
weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning met de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 18 februari 2021 t/m 31 
maart 2021 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. 
Ook is het plan te raadplegen op www.
castricum.nl  (via Plannen en Projecten/
Inzage procedures).

LET OP: in verband met het Corona 

virus is het gemeentehuis beperkt 
open. Wij verzoeken u dan ook eerst 
telefonisch contact (14 0251) op te 
nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken. 

■ ZIENSWIJZE: 
Gedurende de inzagetermijn kan een 
ieder mondeling of schriftelijk een ziens-
wijze indienen tegen het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning bij het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 
1301, 1900 BH Castricum), onder ver-
melding van ‘Zienswijze ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning Rollerusstraat 1 
Castricum’. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze (op afspraak) en 
voor meer informatie: dhr. K. Adema van 
het team Plannen & Projecten, bereik-
baar via telefoonnummer 14 0251 of via 
de mail: keesadema@debuch.nl

Burgemeester en wethouders van 

Gemeentenieuws
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Akersloot - Twee inwoners zijn 
vorige week het slachto�er van 
phishing geworden. Eén van hen had 
een e-mail gekregen waarin stond 
dat hij zijn pas moest laten 
vervangen. Hij klikte op de link in de 
e-mail en moest vervolgens veel 
persoonlijke gegevens verstrekken. 
Daarna ging zijn scherm op rood. Hij 
belde de bank en toen bleek dat hij 
slachto�er was geworden van een 
poging tot phishing. Onbekend is of 
er daadwerkelijk geld van de reke-
ning is afgehaald. De ander had een 
SMS-bericht ontvangen dat afkom-
stig leek te zijn van de Belasting-
dienst. Het bericht bevatte een link 
en ook de bedrijfsnaam van de 

betrokkene werd in het bericht 
genoemd. Mede daarom kreeg de 
ontvanger de indruk dat het bericht 
te vertrouwen was. De betrokkene 
klikte op de link, maar door snelle 
tussenkomst van de bank kon 
worden voorkomen dat door crimi-
nelen geld van de rekening werd 
gehaald. Onbekenden bleken 
daartoe inmiddels drie pogingen te 
hebben gedaan.

Op de website www.veiligbankieren.
nl zijn voorbeelden te vinden van 
phishing en wordt uitgelegd hoe je 
dit kunt herkennen en voorkomen. 
Deze website is een initiatief van de 
gezamenlijke banken.

Twee slachtoffers 
van poging tot phishing

Bakkum - Afgelopen vrijdag rukte de 
brandweer met groot materieel uit 
naar Huize Koningsduin aan de 
Heereweg, nadat was gemeld dat het 
dak van het pand in brand stond. Bij 
aankomst van de dienstdoende 
brandweerploeg bleek het gelukkig 
allemaal nog mee te vallen. Er was 

sprake van een schoorsteenbrand en 
de brand had inderdaad een stukje 
van het dak aangetast, maar van een 
uitslaande brand was nog geen 
sprake. Brandweerlieden uit 
Castricum en Limmen hebben geza-
menlijk het vuur bestreden, ze 
kregen daarbij assistentie van de 

brandweer in Heemskerk, die met de 
ladderwagen was uitgerukt. 

Om het vuur goed te kunnen 
bereiken, moest op het dak wat 
sloopwerk worden verricht. Nadat de 
vlammen gedoofd waren, heeft men 
ook de schoorsteen geveegd.

Schoorsteenbrand 
Huize Koningsduin

Een stukje van het dak was inmiddels door het vuur aangetast. Foto: Hans Peter OlivierCastricum - Vorige week heeft de 
politie een aantal mensen bekeurd 
wegens het overtreden van de 
avondklok. Eén man ontving zelfs 
twee keer in één nacht een keuring 
voor dezelfde overtreding. Hij 
verklaarde de eerste keer dat hij bij 
een vriend zou overnachten, maar 
werd later die nacht opnieuw aange-
tro�en op straat. Dat gebeurde in de 
nacht van zondag op maandag. Dins-
dagavond werden in Castricum twee 
bekeuringen uitgeschreven wegens 
het overtreden van de avondklok en 
diezelfde avond werd ook in Limmen 
iemand op straat aangetro�en die 
daar geen geldige reden voor had. In 

de nacht van woensdag op vrijdag 
werd rond 00.35 uur op de Stati-
onsweg een automobilist bekeurd. 
Deze man, een 25-jarige Beverwijker, 
werd al voor de tweede keer op de 
bon geslingerd. Hij verklaarde tot 
rust te komen door ‘s nachts rond te 
rijden. De agenten gaven hem het 
advies om hiervoor een medische 
onthe�ng bij de huisarts aan te 
vragen. Korte tijd later tro�en 
agenten op de Overtoom een 
19-jarige Castricummer op de �ets 
aan. Toen ze deze man staande 
wilden houden, rende hij weg, maar 
hij kwam daarbij ten val. Ook hij 
kreeg een bekeuring.

Bekeuringen wegens 
overtreden avondklok

Voorontwerpbestemmingsplan Startingerweg Woonfase 2A te Akersloot

Voorontwerpbestemmingsplan Startingerweg Woonfase 2A te Akersloot
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WOENSDAG 17 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk,
19.00 uur,pastoor Kaleab en 
diaken Marcel de Haas, voor-
zang van leden koor Jubilate. 
Aswoensdag viering.

DONDERDAG 18 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk,
09.00 uur, Pastoor Kaleab

ZATERDAG 20 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk, 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

ZONDAG 21 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur. Pastor 
Eveline Masetti. 1e zondag van 
de 40 dagen tijd. Opening van 
expositie. Te beluisteren op 
Radio Castricum en te volgen via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk, 
10.30 uur, vicaris Gerard Brug-
gink met voorzang van leden 
van Herenkoor. 

Evangeliegemeente 
Castricum. Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Elsa Waljaard. Uitsluitend te 
volgen met https://www.egcas-
tricum.nl/go/livestream/

DINSDAG 23 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk, 
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

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

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

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

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

WWW.PLUSWIJZER.NL

Vervolg voorpaginaverhaal

Door Hans Boot

Als de schaatsen na zoveel jaar 
eindelijk weer eens uit het vet 
kunnen, wordt alles in het werk 
gesteld om optimaal van het ijs 
gebruik te kunnen maken. Een mooi 
voorbeeld hiervan lieten de bewo-
ners rondom de Beethovensingel 
zien door de ijslaag hiervan te 
bespuiten met een dun laagje water. 
Initiatiefnemer Erik Wester zegt hier-
over: ,,Ik ben daar samen met Frank 
Zoontjes en Jan de Boer dinsdag-
morgen mee begonnen. We pompen 
het water uit de singel op en 
sproeien er elke ochtend en eind van 
de middag, zodat het ijs prima 
berijdbaar is.” Het bewijs daarvoor is 
snel geleverd, want op donderdag 
wordt er door jong en oud volop 
geschaatst.

Koek-en-zopie
Dat de saamhorigheid in deze buurt 
groot is, blijkt uit wat er allemaal 
rond de singel wordt georganiseerd. 

Er staat een partytent, waaruit 
muziek klinkt en de senioren Els 
Nonnekes en Mark de Jager 
bewaken kleding en schoenen van 
de schaatsers. Een dag later is de 
tent zelfs omgetoverd tot een koek-
en-zopie en zijn er zowel warme als 

koude dranken ‘onder de toonbank’ 
verkrijgbaar. Van tijd tot tijd wordt er 
ook met stukjes kaas en worst 
rondgegaan.

Boa’s
Ook nu helpt de 84-jarige Els mee. 
Zij merkt op: ,,Ik woon hier al jaren 
om de hoek. Vroeger werd er ook 
wel eens iets gedaan als er ijs lag, 
maar niet zo groots als nu. Prachtig, 
dat moet je toch een keer 
meemaken? En kennelijk vindt de 
gemeente het goed. Gisteren 
kwamen er nog twee boa’s langs, 
maar die hebben gelukkig niets 
gezegd...” 
Ook Sylvia Bakker uit de Rossinistraat 
reageert enthousiast: ,,Ik schaats zelf 
niet, maar vind het gewoon ontzet-
tend leuk om te zien wat er allemaal 
gebeurt. Wat een verrassing in 
coronatijd!” 

Op zaterdagmorgen leek de tover-
formule echter niet meer te werken 
en werd er die dag niet meer 
geschaatst op de Beethovensingel. 
Erik: ,,Door scheuren, riet en 
hobbelig ijs werd het veel te gevaar-
lijk. We zijn toen uitgeweken naar de 
vijver langs de Händelstraat. Maar 
onze partytent moesten we gauw 
weer afbreken, want de handhavers 
vonden het welletjes zo.”

Dagelijks sproeien voor schaatspret

De drie ‘íjsmeesters’ van de Beethovensingel; van links naar rechts Frank Zoontjes, 
Jan de Boer en Erik Wester. 

Els Nonnekes (links) en Lida Wester. Foto’s: Hans Boot

Bakkum - Op het terrein van Camping 
Bakkum werd zaterdagmiddag 
gezocht naar Gea Vegelien (57) uit 
Beverwijk. De vrouw wordt sinds 
vorige week dinsdag vermist. Het 
Search And Rescue Team (SAR) kamde 
het terrein samen met een aantal vrij-
willigers uit.
De speur- en zoekhonden van het 

SAR-team vonden geen spoor van de 
vrouw. Ook inzet van een drone 
leverde niks op. Er zijn geen verdere 
aanknopingspunten. Omdat de vrouw 
graag wandelt, werd er in delen van 
het duin- en bosgebied rond Heems-
kerk en Castricum gezocht.
Gea is vorige week dinsdag in 
verwarde toestand vertrokken bij het 

Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. 
Daarna is zij nog gezien in de omge-
ving van Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen. Ten tijde van haar verdwijning 
droeg Gea een zwarte lange jas tot 
haar knieën, een donkere legging en 
bruine laarzen met een witte 
bontrand. (Tekst: Mardou van 
Kuilenburg)

Zoekactie op Camping Bakkum
naar vermiste Beverwijkse

De zoekactie op Camping Bakkum heeft niets opgeleverd. Foto: aangeleverd
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Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl
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Contact
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06 257 561 60 (whatsapp)
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Verkiezingspagina

U wilt in een andere gemeente stemmen?

Regel dan een kiezerspas
Met uw stempas kunt u in een stem-
bureau naar keuze in onze gemeente 
stemmen. Wilt u in een andere 
gemeente stemmen, dan heeft u een 
kiezerspas nodig. 

■ U KUNT TWEE DINGEN DOEN:
   Vul het aanvraagformulier hiervoor in. 

Dat kan nu al. Het formulier kunt u 
afhalen bij de receptie van het gemeen-
tehuis tijdens openingsuren. U kunt het 
ook downloaden van de webpagina 
www.castricum.nl/verkiezingen. U kunt 
het ingevulde formulier e-mailen naar 
verkiezingen@castricum.nl. Of per 
post sturen aan: Bureau Verkiezingen, 
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Belangrijk: zorg dat wij het formulier 
uiterlijk 12 maart om 17.00 uur hebben 
ontvangen!

   Óf neem uw stempas mee naar de 
receptie van het gemeentehuis. Daar 
kunt u die omruilen voor een kiezerspas. 
Dat kan tot en met 12 maart, 17:00 uur. 
Neem ook uw identiteitsbewijs mee!

Burgemeester Mans:  

‘Kom stemmen, 
het is corona-veilig’
‘Bijna alles staat klaar om de verkiezingen 
op 17 maart veilig te laten verlopen,’ legt 
burgemeester Mans uit: ‘We spreiden de 
momenten waarop u kunt stemmen. En de 
stembureaus zijn anders en groter dan andere 
keren. Helemaal corona-veilig. Bent u 70 jaar 
of ouder, dan mag u ook op 15 of 16 maart 
komen stemmen, of uw stem per brief laten 
weten. 

Aan alles is gedacht om vooral uw stem te 
kunnen laten horen. Want elke stem telt!’

STEMMEN OP 17 MAART

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

■ ZO MAKEN WIJ HET CORONA-VEILIG:
  We hebben andere stembureaus, 

die groter zijn en waar iedereen dus 
goed afstand kunnen houden.  

  mondkapjes, kuchschermen, 
handgel, schone potloden; het is er 
allemaal!

  kwetsbare en oudere kiezers mogen 
ook op 15 en 16 maart stemmen 

  en kiezers van 70 jaar en ouder 
kunnen al eerder per brief stemmen. 

■ WETEN WAT DE TWEEDE KAMER 
DOET? 

Bekijk dit fi lmpje van de NOS 
‘Die ene dag dat jij de macht hebt’: 
https://youtu.be/C0qCe8ZzQII

Stempas
Eind februari wordt uw stempas naar u 
opgestuurd. Uiterlijk 3 maart moet u die 
ontvangen. Met de stempas kunt u uw 
stem uitbrengen. U moet dan ook een 
geldig legitimatiebewijs meenemen. Een 
verlopen identiteitsbewijs kan ook, maar 
alleen als die niet langer dan vijf jaar 
verlopen is. 

■ BENT U JONGER DAN 70 JAAR? 
Dan kunt u komen stemmen op 17 maart. 
Waar u kunt stemmen, leest u op 
www.castricum.nl/verkiezingen. 

■ BENT U 70 JAAR OF OUDER? 
Dan kunt u niet alleen op 17 maart maar 
ook op 15 of 16 maart uw stem uitbren-
gen (vroeg stemmen). Waar dat kan, leest 
u op www.castricum.nl/verkiezingen. 
Of u stuurt uw stem op (briefstemmen). 
U ontvangt hiervoor een extra informatie-
pakketje per post, uiterlijk op 11 maart.

U wilt iemand anders voor u laten stemmen? 
Of u wilt voor iemand anders stemmen?

Regel samen een volmacht
Kunt u op de verkiezingsdag(en) niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere 
kiezer uw stem uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Er zijn twee soorten 
volmachten:

    Onderhandse volmacht: 
invullen op de achterkant van 
uw stempas

U kunt iemand voor u laten stemmen als 
die in uw eigen gemeente woont én 
kiesgerechtigd is (‘onderhands machti-
gen’). Daarvoor vult u het ‘volmachtge-
deelte’ in op de achterkant van uw stem-
pas. En u plaatst uw handtekening. Geef 
dan de stempas - met een kopie van uw 
legitimatiebewijs - mee aan de kiezer die 
voor u gaat stemmen.

Heeft iemand in uw eigen gemeente u 
gemachtigd om voor hem/haar te stem-
men? Neem dan - als u gaat stemmen 
- de ‘onderhandse volmacht’ mee; dat is 
het ingevulde ‘volmachtgedeelte’ op de 
achterkant van de stempas. Ook moet u 
een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs 
meenemen naar het stembureau. 

   Schriftelijke volmacht 

U kunt iemand voor u laten stemmen die 
in een andere gemeente woont (‘schrif-

telijke volmacht’). Die vraagt u vooraf aan 
bij de gemeente. U kunt het ook down-
loaden van onze website. U vult samen 
het formulier in en u levert het in bij de 
gemeente. Het formulier moeten wij 
uiterlijk 12 maart om 17.00 uur hebben 
ontvangen. 

De gemeente maakt daarna een schrifte-
lijk volmachtbewijs en stuurt het op naar 
de kiezer die voor u gaat stemmen. U 
hoeft de andere kiezer geen kopie van uw 
legitimatiebewijs mee te geven.

Heeft iemand uit een andere gemeente
u gemachtigd om voor hem/haar te stem-
men? Dan heeft u van die gemeente een 
schriftelijk volmachtbewijs ontvangen. 
Daarmee kunt u voor hem/haar stemmen, 
tegelijk met het uitbrengen van uw eigen 
stem. U hoeft geen kopie mee te nemen 
van het legitimatiebewijs van degene voor 
wie u gaat stemmen. 

Let op: De kiezer die voor u gaat stem-
men, mag per verkiezing maximaal drie 
volmachten aannemen. Deze volmacht-
stemmen moet hij tegelijkertijd met zijn 
eigen stem uitbrengen.

Op wie ga ik stemmen? Stemhulp!
Waar het natuurlijk allemaal om draait is 
de vraag: wat willen politieke partijen? 
Past dat bij mijn ideeën en wensen 
voor de komende vier jaar? Lees en 
praat over de plannen van de partijen. 
Of gebruik een kies- of stemhulp: u 
beantwoordt dan de vragen en stellingen 
en krijgt na afl oop te horen welke partij 
het beste bij u past. 

De Stemwijzer vindt u op de website 
stemwijzer.nl.
Kieskompas is beschikbaar vanaf half 
februari via kieskompas.nl. Dit keer 
heeft Kieskompas een extra service: 
een stem(functie) die moeilijke zinnen of 
stellingen uitlegt of voorleest. Voor als u 
de taal en vragen van de kieshulp moeilijk 
vindt. 

Niet alles is nog tot in de puntjes 
bekend. Maar in de komende 

weken hoort u daar meer over. En 
dat is zeker op tijd. Volgt u daarom 

deze Verkiezingspagina, of onze 
webpagina over de verkiezingen. 

U bent op 15, 16 of 17 maart 
niet in onze gemeente?

Regelt u dan een volmacht. Zie hiernaast 
1.    U kunt iemand anders voor u laten stemmen 

Regelt u dan een kiezerspas. Zie hieronder 

2.    U kunt in een andere gemeente gaan stemmen
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Castricum - In deze krant van 11 november vorig jaar werd de vraag gesteld of de Kennemer IJsbaan ooit nog zou 
worden opengesteld gezien de kwakkelwinters van de laatste jaren. De nukken van Koning Winter zijn echter ondoor-
grondelijk, want afgelopen weekend was het zover en konden de liefhebbers weer het ijs op aan de Zeeweg. Een voor-
waarde was wel dat zij lid of Vriend waren van VKIJ, omdat er in tijdvakken van anderhalf uur maximaal honderd schaat-
sers werden toegelaten in verband met de coronamaatregelen. Daarom was het over ’t algemeen vrij rustig. Het 
leverde de vereniging volgens de secretaris wel circa 250 nieuwe Vrienden op. Ook o�ciële wedstrijden mochten 
vanwege de pandemie niet worden gehouden. Jammer, want nu was er na zoveel jaar een baan aangelegd die aan de 
minimale afstand van een wedstrijdbaan voldoet. Daarnaast bleef het loket van de koek-en-zopie op last van de 
gemeente gesloten. Desondanks genoot menigeen en kreeg vooral de jeugd weer eens de kans om kennis te maken 
met een echte natuurijsbaan. Tekst en foto: Hans Boot

Hij kon weer open!

Hoe gaat het nu met … Frans Hollenberg?

JONG EN CASTRICUM

Castricum - In 2004 en 2005 kwamen Castricumse jongeren aan het woord in de rubriek Jong en Castricum. Met hulp van Robin Alstein, Puck Pelzer en Pauline van Brederode 
werden verschillende tieners geïnterviewd. Ruim vijftien jaar later blikken we terug met een aantal geïnterviewden van destijds. Hoe is het ze vergaan en welke dromen zijn al dan 
niet uitgekomen?

Door Ans Pelzer

In juni 2005 ging ik in gesprek met 
Frans Hollenberg, destijds 17 jaar. 
Hij herinnert zich:,, Ik stond op het 
punt naar de Universiteit van Delft 
te gaan om werktuigbouwkunde 
te studeren. Internet kwam net op, 
iedereen gebruikte Hyves. Face-
book bestond maar was nog heel 
klein. Het digitale tijdperk stond in 
de kinderschoenen.” Daarom staan 
er dus van die kleine fotootjes bij 
de artikelen uit die tijd, conclu-
deren we. Het zijn pasfotootjes 
waarvan de krant een afdruk 
maakte. Die stapel pasfotootjes 
heb ik nog lang bewaard.

Frans (33) in 2021
Frans is afgestudeerd als werktuig-
bouwkundige. Hij werkt als engi-
neer werktuigbouwkundige bij 
een industrieel 
automatiseringsbedrijf.
Via omzwervingen is hij in Krom-
menie terecht gekomen. Daar 
woont hij nu samen met vriendin. 
,,Zij werkte in Amsterdam ik in 
Haarlem. Krommenie was betaal-
baar. De Zaanstreek bevalt prima 
het is toch dorps en alles is bij de 
hand. De afstand naar Amsterdam 
valt ook mee en Castricum, waar 
mijn moeder woont, is ook 
dichtbij.” 

Heftig ongeluk
Alles lijkt te gaan zoals hij gedacht 
en gehoopt had tot een zwaar 

motorongeluk in een klap een 
andere wending aan zijn leven gaf. 
,,Mensen zeggen nu allemaal: door 
corona staat mijn leven stil. Mijn 
leven staat sinds het ongeluk twee 
jaar geleden stil. Ik brak armen, 
rug, hand, pols en heb nog dage-
lijks las van de niet-zichtbare 
gevolgen. Plotseling lag ik in een 
bed en kon helemaal niets meer. 
Dan is het een lange weg om te 
herstellen. Op social media lijkt 
steeds het perfecte plaatje de 
norm te zijn. Het leven bestaat niet 
uit alleen maar hoogtepunten. 
Sinds het ongeluk ben ik terugge-
vallen op heel elementaire zaken. 
Gezondheid en gewoon functio-
neren in mijn werk en elders. Voor-
heen reed ik met gemak in een 
keer naar Oostenrijk, nu ben ik na 
anderhalf uur autorijden moe. Het 
ongeluk was niet mijn schuld. Een 
andere motorrijder reed vanuit 
een groep motorrijders op mijn 
weghelft. Eigenlijk was er toen 
niets meer te beslissen, het ging zo 
snel en ik vloog al door de lucht.” 

Revalideren
,,Revalideren doe ik bij Heliomare. 
Daar leer ik ook dat ik niet de 
enige ben en niet de eerste en 
zeker niet de laatste. Daarnaast 
werk ik vijftig procent. Mijn werk-
gever werkt mee. Er is wel een 
WIA-traject gestart (arbeidsonge-
schiktheidsregeling). Dat is niet 
�jn en het drukt op me.”
,,Ik was altijd een voorzichtige 

bestuurder, maar je bent niet 
alleen op de wereld. Ik heb de 
andere bestuurder een keer 
gesproken. Het was natuurlijk niet 
de bedoeling hij heeft een fout 
gemaakt. Als motorrijder ben je 
kwetsbaar. Mensen realiseren zich 
bijvoorbeeld ook niet hoe gevaar-
lijk het is om op de telefoon te 
kijken als je achter het stuur zit.”

Coronatijd
,, Op mijn werk waren een paar 
mensen die het hebben gehad en 
de vriendin van mijn vader ligt nu 
in het ziekenhuis. Hij is gelukkig 
aan de beterende hand. Het is 
Russische roulette. Ook jongeren 
kunnen er ernstig ziek van worden 
al is dat een heel kleine groep. 
Mijn vriendin en ik werken allebei 
thuis en dat gaat heel goed. Voor 
mijn vriendin stond de wereld ook 
stil na het ongeluk, ook voor haar 
veranderde er niet zoveel door de 
lockdown. Twee keer per dag naar 
het ziekenhuis en daar eten was 
voor haar een tijd lang het ritme.”

De toekomst
,, Het is wel de bedoeling om weer 
te gaan motorrijden maar voor-
lopig kan ik dat niet proberen 
omdat mijn concentratie tekort-
schiet. We hebben �jne mensen in 
onze omgeving die ons door dik 
en dun steunen. En verder: wie zal 
het zeggen? Je loopt op een weg 
en je weet niet hoe lang die is en 
wat er nog verbeteren kan.” 

Frans Hollenberg: ‘Ongeluk gaf mijn leven andere wending’. Foto: Ans Pelzer

Castricum - Eigenaar Jos Rozing 
van Tabak Kado Rozing zag vorig 
jaar met lede ogen aan hoe steeds 
meer banken hun �lialen sloten. 
Het zorgde ervoor dat hij in de 
winkel steeds vaker het verzoek van 
klanten kreeg of ze bij het afre-

kenen extra geld konden pinnen. 
Jos Rozing: ,,Allereerst was er boos-
heid, maar nadat ik Geldmaat had 
benaderd voor een geldautomaat 
bij ons in de winkel op het Bakkers-
pleintje, stonden ze binnen één dag 
voor de deur.’’ 

De aanvraag werd positief beoor-
deeld en inmiddels staat de Geld-
maat er. Het apparaat zal morgen 
voor het eerst in werking worden 
gezet. Uiteraard staat de Geldmaat 
binnen in de winkel. Men kan er 
niet alleen terecht om geld op te 
nemen, maar ook om geld te 
storten. 

Jos Rozing: ,,We zijn er erg blij mee 
dat we deze service kunnen bieden. 
Na de pasfotoservice en het 
onlangs geopende PostNL-kantoor 
zijn we met deze Geldmaat nog 
essentiëler geworden.’’ 

De aanwezigheid van het postkan-
toor in de zaak blijkt al te zorgen 
voor een nieuwe doelgroep. Een 
klant, die door het postkantoor de 
prachtige wenskaarten zag, vroeg 
of de zaak nieuw was. ,,Nee 
mevrouw we zitten hier pas 12 jaar.” 
Jos hoopt dat de lockdown snel 
weer voorbij is. ,,En dat onze 
klanten laten zien dat we essenti-
eler zijn dan Den Haag dacht.’’

Geld opnemen en storten bij 
Rozing dankzij nieuwe Geldmaat

Vanaf morgen kan bij Tabak Kado 
Rozing gebruik gemaakt worden van 
de nieuwe Geldmaat. Foto: 
aangeleverd
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Door Henk de Reus

Het Rijksmuseum achtte de kop van 
Noord Holland het veiligst, ver van 
dichtbevolkte centra en strategische 
doelen. Dorpen in dit gebied werden 
een toevluchtsoord voor het nationaal 
kunstbezit. De reis van de Nachtwacht 
en andere kunstschatten startte op 3 
september 1939. Op deze dag werd 
het schilderij ondergebracht in het 

kasteel Radboud in Medemblik. Kort 
hierop werd een start gemaakt met 
de bouw van een bomvrije bunker (de 
huidige Kunstbunker) in Castricum.

Bouw Kunstbunker
De keuze voor het duingebied bij 
Castricum was gemaakt omdat deze 
locatie goed bereikbaar was via weg 
en spoor en ver genoeg van belang-
rijke militaire doelen was gelegen. Het 

dak en de wanden werden gemaakt 
van anderhalve meter dik gewapend 
beton en bovenop de kelder werd een 
drie meter dikke laag zand aange-
bracht voor extra bescherming en 
camou�age. Op 10 april 1940 was de 
bouw voltooid. Kort hierop werden 
500 verschillende kunstcollecties in 
de kunstkelder opgeslagen, waar-
onder werk van Van Gogh, Picasso, 
Rubens en Rembrandt. De kunstcol-

lectie van het Koninklijk huis, een deel 
van het Haags Gemeentemuseum en 
een belangrijke collectie van het 
Joods Historisch Museum uit 
Amsterdam werden er ook onderge-
bracht. Ook De Nachtwacht vond 
tijdelijk huisvesting in de Kunst-
bunker. Hiervoor moest het schilderij 
van zijn spieraam worden gehaald 
omdat het anders niet door de deur 
kon.

Omzwervingen
Op 21 maart 1941 verhuisde de kunst-
collectie van Castricum naar Heems-
kerk, waar twee speciale kluizen 
waren gebouwd. In 1942 verdwenen 
de kunstwerken ook hier weer om te 
worden ondergebracht in een schuil-
kelder in Zandvoort. De uiteindelijke 
bestemming werd de St. Pietersberg 
in Maastricht. Hier heeft het tot het 
einde van de oorlog veilig in een kluis 
gelegen.

Historisch materiaal
Aan de hand van historische foto’s, 
bouwtekeningen en andere docu-
menten wordt de lezer van de 
brochure meegenomen op de reis die 
De Nachtwacht maakte. Er is ook 
aandacht voor de logistieke aspecten 
bij het veilig stellen van de kunst-
werken. Daarnaast gaat Heideman in 
op een aantal andere aspecten die de 
rol van de Kunstbunker bijzonder 
hebben gemaakt. Zo schrijft hij welke 
hoogwaardigheidsbekleders en 
bekende personen uit de kunstwereld 
(waaronder de familie Van Gogh) 
tijdens de oorlog in Castricum langs-
kwamen om de kunstwerken te 

bekijken. Ook de rol van Willem Sand-
berg, de toenmalige conservator en 
later directeur van het Stedelijk 
Museum, wordt uitvoerig belicht. 
Daarnaast is er aandacht voor de rol 
van de Kunstbunker als locatie voor 
het beramen van plannen om het 
Amsterdamse Bevolkingsregister op 
te blazen en daarmee te voorkomen 
dat belangrijke persoonsgegevens in 
handen van de bezetter zouden 
komen.
De brochure ‘De Nachtwacht op de 
vlucht, geëvacueerde kunst in 
Castricum’ kost € 9,50 en is via http://
www.castricumbakkumwo2.nl te 
bestellen. Vanaf half februari is deze 
ook te verkrijgen bij Kantoorboek-
handel Laan, Museum Huis van Hilde 
en Bezoekerscentrum De Hoep.

Castricum - Tijdens de mobilisatie in 1939 sloot het Rijksmuseum vanwege de oorlogsdreiging de deuren voor 
publiek. Men was bang voor bombardementen als Nederland in oorlog zou raken met Duitsland en zocht naar 
een geschikte schuilplaats voor de kunstwerken. In een 35 pagina’s tellende brochure beschrijft John Heideman 
onder meer de omzwervingen die de Nachtwacht sindsdien maakte.

Omzwervingen van de Nachtwacht 
beschreven in nieuwe brochure

Er komen vele handen aan te pas om De Nachtwacht vanuit het Rijksmuseum op een dieplader te plaatsen, waarna deze van 
Amsterdam naar Medemblik wordt gebracht. Foto: Anton Bouter

De 35 pagina’s tellende brochure over 
de reis van De Nachtwacht. 
Foto: aangeleverd

De Kunstbunker aan de Helmweg had in de oorlog De Nachtwacht van Rembrandt enige tijd als ‘gast’. Foto: Henk de Reus
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OPENHEID IN LOCKDOWNTIJD
Castricum - In deze rubriek laat de Castricummer ondernemers en organisaties aan het woord die hun 
deuren vanwege de lockdown tijdelijk moeten sluiten. Hoe gaan zij met de lockdownperiode om?

Foto’s en tekst door Aart Tóth

Zoals bekend is het wat betreft de 
huizenprijzen landelijk een gekken-
huis, dus is vakkundig advies en 
begeleiding een must. Dat advies is 
dicht bij huis te verkrijgen bij Van 
Amsterdam Garantiemakelaars aan 
de Dorpsstraat 64 te Castricum. Ook 
daar is men ingespeeld op de coro-
naregels, waarbij vooraf een afspraak 
maken is aan te bevelen via 0251 
650850, of via www.vanamsterdam.
nl waar je meteen het aanbod lekker 
thuis kunt bekijken. Mailen kan 
natuurlijk ook via info@vanam-
sterdam.nl en het contact is gelegd.

Interesse in een aangeboden onder-

komen of graag zelf verkopen? Van 
Amsterdam staat klaar met een 
hoopgevend advies zonder het 
meteen hoog van de daken te 
schreeuwen. Daarbij is het uitge-
kozen verkoren project uiteraard vrij-
blijvend te bekijken na een afspraak 
daarvoor. Zo worden deuren 
geopend voor een eerlijk advies en 
bemiddeling om tot overeenstem-
ming te komen bij echte interesse. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op 
de site of werp een blik in de vitrines 
op de hoek Dorpsstraat/Torenstraat 
en je zult staan te popelen om je 
nieuwgierigheid te bevredigen met 
een bezichtiging.

Castricum - Vreemde vergelijking natuurlijk, Castricum is niet te verge-
lijken met Amsterdam. Wat wel waar is dat Makelaardij Van Amsterdam 
toch wel aan de top verblijft in het onroerendgoedland. Dat is al duidelijk 
wanneer je in de etalages kijkt naar het aanbod, waar vele aantrekkelijke 
aanbiedingen worden aangeboden.

Amsterdam in Castricum 
bovenaan

Dik van Amsterdam (hier even zonder mondkapje) heet je welkom met 
inachtneming van de coronaregels. 

Dan hebben we het nog niet eens over 
vesten, truien, regenjassen, overjassen 
en jacks. Wat een keuze en wat een 
verscheidenheid in net even anders. 
Een blik op www.esclusivo.nl spreekt al 
boekdelen en maakt je keuze makke-
lijker. De leus ‘koop lokaal’ wordt hier 
zeker gepropageerd, met de mogelijk-
heid om thuis je kleding te passen en 
je keuze te bepalen. Dat begint natuur-
lijk met de website, vervolgens wordt 
het makkelijker met bijvoorbeeld 
gewoon of videobellen via 0251 
652580 en het uiten van je wensen, 
met kledingkeuze, maatgeving en 
kleurvoorkeur. Vervolgens worden er 
afspraken gemaakt over het huisbe-
zoek met een vrijblijvende keuze. Wat 
niet goed passend is of niet voldoet 
aan de verwachting gaat retour winkel.

Collectioneel is alles in verschillende 
maten aanwezig en is de voorjaars- en 
zomercollectie grotendeels voorradig. 
Dan zijn er ook sterk afgeprijsde 
colberts, broeken en jacks, dus zonder 

Net even anders bij Esclusivo
Castricum - Inderdaad net even anders, met de mannenmode van Esclusivo uit de Burgemeester Mooijstraat 23. 
Ook daar uiteraard de beperkingen vanwege coronaregels, maar ook een hoge graad van klantenbinding met 
allerlei mogelijkheden om aan je uitverkoren broek, overhemd of colbert te komen.

Maurice Buis van Esclusivo op weg naar tevreden klant met ‘net even anders’. 

Castricum - Je kent het wel of je kunt 
het je voorstellen; computer of 
printer stopt ermee en je denkt; 
‘Waar kan ik terecht voor vervanging 
dan wel reparatie tijdens deze coro-
naregels? De enige winkel op dit 
gebied in Castricum en omstreken is 
‘Orion Computerworld’ aan de Toren-
straat 60 en die zal wel dicht zijn. Mis, 
helemaal mis, je kunt er zeker wel 
terecht maar je moet er wel iets voor 
doen. Allereerst bel je natuurlijk naar 
0251 671755 of mailt naar info@
orioncomputerworld.nl en vertelt je 
probleem. Grote kans dat je op 
afstand geholpen kunt worden en 

anders even je computer, tablet of 
notebook onder de arm en na een 
afspraak naar de Torenstraat, wat 
overigens eind april Geesterduinweg 
40 wordt. Al snel zal duidelijk worden 
wat eraan mankeert en worden er 
afspraken gemaakt.

Ook zonder reparatie kun je bij Orion 
terecht voor een nieuwe computer, 
notebook, printer, beeldschermen, 
muizen, muismatten en bekabeling. 
Wat te denken van een externe hard-
disk, allemaal tegen zeer scherpe 
tarieven. Wil je eerst advies, ook dat 
behoort tot de mogelijkheden. Alle 

merken zijn leverbaar, zoals HP, Dell, 
Asus, Acer, Lenovo enz. Daarbij zijn 
ze bij Orion Computerworld ook nog 
depothouder van pakketdiensten 
DHL en UPS, waar je van 09.30 tot 
17.00 van dinsdag t/m zaterdag je 
pakket kwijt kunt of kunt ophalen. 
Wat wil je nog meer? 
Dus computer in de stress, kijk op 
www.orioncomputerworld.nl en 
verruim je blik. Ook zonder virus kun 
je daar terecht tijdens het coronatijd-
perk. Ook voor het hosten van je site 
ben je welkom.

Orion zonder virus langs 
coronaregels

Van links naar rechts: Olaf Blauw, Diana Hiemstra en Erik de Graaf. 

Castricum - Nou, wat een begin en 
wat een timing toen Simone Veldt-
Bakker ingaande 1 januari o�cieel de 
zaak van haar ouders overnam. Net 
daarvoor was het moment dat de 
winkel vanwege coronaregels de 
deuren moest sluiten zoals meerdere 
ondernemingen. Het werd een fees-
telijke overname in klein comité, 
waarbij de deur gesloten bleef. Geen 
klanten en kunstenaars die konden 
mee proosten, alleen direct betrok-
kenen en dan nog om de beurt. Die 
dichte deur bleek geen belemmering 
op het bezorgen. Al snel was het bij 
de vaste klanten duidelijk dat een 
telefoontje met een opgave van de 
spullen uit de snoepwinkel voor 
kunstenaars, dit binnen de kortste 
keren bij hen werd afgeleverd. Ook 
via whatsapp 0251 673977 of 
gewoon bellen op dinsdag t/m 
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur 

en bestellingen worden geregeld.

Sinds 10 februari is het ook op een 
makkelijke manier mogelijk je 
bestelde spullen snel af te halen, om 
meteen erna weer lekker te gaan 
tekenen of schilderen om deze 
verplichte thuiszittijd door te komen. 
Er is immers een afhaalloket waar je 
de bestelde ‘snoep voor kunstenaars’ 
zelf kunt afhalen. Wel even vooraf 
bestellen, zodat er niet onnodig in de 
kou gewacht hoeft te worden. 
Adviezen nodig, dat kan via boven-
staand telefoonnummer of kijk eerst 
op www.desnoepwinkelvoorkunste-
naars.nl, waarna je ook nog via 
whatsapp 0251 673977 je vraag kunt 
stellen of bestelling plaatsen, waarna 
meteen een afspraak wordt gemaakt 
over afhalen dan wel bezorgen. Veel 
schilder en tekenplezier in deze toch 
wel veel thuiszittentijd.

Bij Bakker geen brood
wel kunstenaarssnoep

Simone startklaar met de bestelde afhaal/bezorgtasjes.

gaat u niet weg bij Esclusivo. Intussen 
is ook de afhaalbalie geïnstalleerd, 
waar je je bestelde keuze kunt afhalen. 
Daarbij staat de etalage al vol met dat 
‘net even anders’ of via Facebook; 
Esclusivo en Instagram; esclusivo_
herenmode_castricum. Dus vooraf 

keuze bepalen wordt alleen maar 
makkelijker. Buiten het bellen naar 
bovenstaand telefoonnummer 
behoort ook mailen met vragen naar 
info@esclusivo.nl tot de mogelijk-
heden. Kortom, kom voor net even 
anders naar Esclusivo!
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Door Hans Boot

Landschap Noord-Holland, eigenaar 
van het natuurgebied dat door de 
brug wordt ontsloten, is voorstander 
van het project, zoals Dirk Sybrenga 
vertelt: ,,Wij willen het perceel, dat 
grenst aan de waterberging nabij de 
Brakersweg, inrichten ter versterking 
van de natuurlijke en landschappe-
lijke waarden van de Schulpvaart en 
haar omgeving. Het terrein wordt 
middels een parallel lopend hekwerk 
afgescheiden van de rest van het 
gebied. Op initiatief van de gemeente 
wordt er een wandelpad aangelegd, 
dat de aanwezige landschappelijke 
structuur langs de meest westelijke 
sloot volgt. Dat pad wordt duidelijk 
gemarkeerd in het gebied en wande-
laars kunnen niet dwars door het 
landschap lopen.”

‘Kippenbrug’
Sybrenga vervolgt: ,,Binnen het project 
zijn de verschillende waarden (land-
schap, biodiversiteit, cultuurhistorie, 
archeologie, ecologie etc.) afgewogen. 
In het ontwerp en later in de uitvoe-
ring is, en wordt, met deze aspecten 
rekening gehouden. Landschap 
Noord-Holland wil mensen graag laten 
meegenieten van een mooi stukje 
landschap en de natuur laten ervaren 
zonder dat vogels daarvan hinder 
ondervinden. Om potentiële overlast 
te voorkomen, heeft de gemeente 
gekozen voor een ‘kippenbrug’. Dat is 
een smalle brug met traptreden en 
een leuning aan één zijde. Dit type 
brug is door het ontwerp niet geschikt 
voor �etsers of brommers. De brug is 
de laatste schakel in een wandelrondje 
langs de Schulpvaart. Om het pad nog 

onaantrekkelijker te maken voor �et-
sers en brommers, denken we aan 
extra maatregelen als het plaatsen van 
een klaphek of een overstaphek.”

Brugleuning
Ook deelnemer Stichting Oer-IJ juicht 
bij monde van Jos Teeuwisse het initia-
tief toe: ,,Doorgaans vinden mensen 
hun omgeving waar zij wonen ‘heel 
gewoon’ en realiseren zij zich niet hoe 
bijzonder en waardevol hun leefge-
bied is. Wij zijn van mening dat we 
mensen bij de waarden van hun 
omgeving moeten betrekken om ze 
bewust te maken van de noodzaak om 
‘weerloze’ waarden te beschermen. 
Een uitstekende manier om de 
aandacht te vestigen op het Oer-IJ-
gebied is in dit geval het ontwerp van 
een bijzondere brugleuning die in 
bamboe wordt uitgevoerd. Toen wij 
hoorden dat Landschap Noord-
Holland en de gemeente bezig waren 
met een brug over de Schulpvaart, 
hebben we het idee van de ‘Oer-IJ-
brugleuning’ direct bij hen aangekaart. 
De Schulpvaart ligt immers in de 
bedding van een voormalige Oer-IJ-
geul. Beide initiatiefnemers waren 
direct enthousiast over ons idee. Wij 
zijn nu bezig om fondsen te werven 
om dit eerste voorbeeld van die 
bijzondere brugleuning ook daadwer-
kelijk te kunnen realiseren.”

Bezwaar
Naast deze positieve woorden wil een 
van de omwonenden, die anoniem 
wenst te blijven, een ander geluid 
laten horen: ,,Het is ongeloo�ijk dat de 
gemeente met dit plan komt. De 
Schulpvaart is al sinds jaar en dag een 
streng beschermd gemeentelijk 

monument. Als de brug er komt wordt 
het gebied ook ontsloten via de 
Brakersweg en wordt de kans op 
aantasting alleen maar groter. Ik ben 
dan ook beslist niet de enige die 
bezwaar gaat maken. Wat verder 
opvalt is dat de aanvraag dateert van 
juni 2019. Vervolgens heeft de 
gemeente vorig jaar niets van zich 
laten horen totdat de vergunning 
onlangs uit de lucht kwam vallen.”

‘Gemengde gevoelens’
Voorzitter Hans Stapersma van de 
Vogelwerkgroep Midden-Kennemer-
land laat weten dat zijn vereniging 
‘gemengde gevoelens’ heeft over het 
project: ,,Wij zijn blij met het voor-
nemen van Landschap Noord-Holland 

om ten westen van de huidige water-
berging, langs de Schulpvaart aan de 
noordkant van het dorp Castricum, 
een uitbreiding van die waterberging 
te realiseren. Dat zou de huidige hoge 
natuurwaarden nog meer ten goede 
kunnen komen. We betreuren dat de 
gemeente die ontwikkelingen nu 
doorkruist door daar een pad te facili-
teren middels een wandelbrug over de 
Schulpvaart, die volgens de bouwteke-
ningen breed genoeg is voor �etsen 
en scooters. Er dreigt hier een ontslui-
ting van de wijk Tulpenveld van en 
naar de Zeeweg, dwars door de natuur. 
Die is op deze manier niet nodig, want 
het Landschap kan er voor bijvoor-
beeld onderhoud prima komen vanaf 
de Brakersweg.”

‘Niet thuis’
Over het overleg met de gemeente 
zegt Stapersma: ,,De Vogelwerkgroep 
heeft - samen met andere bezorgde 
belanghebbenden - de afgelopen 
anderhalf jaar herhaaldelijk contact 
gezocht met de gemeente om haar 
zorgen te bespreken en andere oplos-
singen te vinden voor zo’n ‘wandel-
rondje’ aan de noordkant van 
Castricum. Tot op heden heeft de 
gemeente echter niet thuis gegeven 
voor zo’n gesprek. De Vogelwerkgroep 
overweegt op dit moment formeel 
bezwaar te maken tegen de gewraakte 
omgevingsvergunning, omdat dat nog 
het enige middel lijkt te zijn om de 
natuur hier mogelijk te redden en een 
sluiproute vanuit Castricum van en 
naar de Zeeweg te voorkomen.”

Reactie wethouder
Wethouder Ron de Haan: ,,Het proces 
van het voetgangersbruggetje begint 
in 2015 en is een voorbeeld van hoe 
verschillende partijen met elkaar 
pogen een tastbaar resultaat te 
creëren. Zo is deze brug een van de 
eerste fysieke elementen die het werk 
van de Stichting Oer-IJ zichtbaar 
maken. Landschap Noord-Holland 
heeft bij dat proces de regie en het 
penvoerderschap op zich genomen. 
En de vogel- en insectenwerkgroep 
waken over de belangen van de 
dieren. Om daar duidelijkheid over te 
krijgen, heeft landschap Noord-
Holland onderzoek gedaan naar de 
mogelijke risico’s voor de vogels en 
insecten als er kleine groepjes wande-
laars in het gebied komen. In het open 
landschap worden Amsterdam en de 
monding van het IJ aan de Noordzee 
met bruggen en landmarks langs 
wandelroutes met elkaar verbonden. 
De bedoeling daarvan is om de 
wandelaar bewust te maken van het 
bestaan van de waterloop waaruit ons 
landschap is ontstaan. Door de mean-
derende loop van het water zoveel 
mogelijk te volgen, maken we ons 
landschappelijk verleden weer beleef-
baar. Het bruggetje over de Schulp-
vaart is bovendien de vervulling van 
een lang gekoesterde wens om in dat 
deel van Castricum een ‘blokje om’ te 
kunnen gaan.”

Over een paar weken sluit de termijn 
voor het indienen van bezwaar-
schriften en kan er wellicht iets meer 
gezegd worden over de vraag of dit 
voornemen een brug te ver is.

Castricum - Na het bekendmaken vorige week van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een wandelbrug over de Schulp-
vaart, hebben verschillende betrokkenen laten weten of zij het plan toejuichen of dat het liefst in de prullenbak zien verdwijnen.

Meningen over brug Schulpvaart verdeeld

Op dit aangeleverde beeld vanuit de lucht is het natuurgebied met lichtgroen aangegeven en het wandelpad met rood. Afbeelding: aangeleverd

Ongeveer op deze hoogte is de brug gedacht. Foto: Hans Boot
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Door Henk de Reus

Immuunsysteem
De groep, die uit tien personen 
bestaat, doet aan koudetraining om 
het immuunsysteem te versterken. 
Het zijn aanhangers van Wim Hof, 
alias ‘The Iceman’. 
In oktober starten ze met de koude-
training. Het water is dan zo’n twaalf 
à veertien graden. Een mooie tempe-
ratuur om met de training te 
beginnen. Het lichaam kan zo lang-
zaam wennen aan de kou. Het 
ultieme doel is het aangaan van de 
uitdaging met ijswater. Dit heeft een 
temperatuur van minder dan vier 
graden. 
Afgelopen zaterdag konden ze hun 
hart ophalen.

Wak hakken
Vijf van de tien leden laten verstek 
gaan, vanwege werkzaamheden of 
de voorkeur om te gaan schaatsen. 
Geen probleem want afstand 
houden in een wak is anders niet te 
doen. De overgebleven vijf Castri-
cummers, waaronder de verslag-
gever, staan rond 11.00 uur aan de 
rand van het Uitgeestermeer naar de 
vele schaatsers te kijken. Een sfeervol 
Oud-Hollands plaatje. De verslag-
gever is verantwoordelijk voor het 
maken van foto’s. Hij heeft dispen-
satie. Het is aan Erwin, Anouk, Gerda 
en José om de eer hoog te houden. 
Erwin is de enige haan in het 
kippenhok en heeft als taak om een 
wak in het ijs te slaan. Met de voor-
hamer begint hij op het ijs te 

rammen. De trui heeft hij vanwege 
het dunne oostenwindje nog even 
aangehouden. Het hakken blijkt 
geen eenvoudige klus want het ijs is 
meer dan twaalf centimeter dik. 
Intussen moedigen de vier dames 
aan de kant Erwin enthousiast aan. 
Na drie minuten gaat de trui uit, 
want door het zware werk krijgt hij 
het al gauw warm. Intussen stoort 
een voorbijganger zich aan de actie 
van Erwin. ,,Je gaat toch geen wak in 
het ijs slaan? Hier kun je een bekeu-
ring voor krijgen”, roept de man. Als 
de verslaggever zegt dat Erwin dit 
voor de eendjes doet is het goed.

‘Yes, we did it’
Het duurt zeker een kwartier voordat 
Erwin een gat van zo’n drie bij drie 

meter heeft uitgehakt. Zijn vingers 
lijken inmiddels bevroren door het 
opspattende water. Hij verbergt z’n 
handen onder zijn oksels. Nu de weg 
is vrijgemaakt kunnen de dames het 
wak instappen. Met z’n vieren teuten 
ze wat met elkaar in het water. Het is 
voor hen de eerste keer dat ze in een 
wak zitten. Het bijzondere tafereel 
trekt bekijks van voorbijgangers. Er 
zijn bewonderende blikken, maar 
ook reacties van mensen die ze voor 
gek verklaren. Weer anderen maken 
een foto van het kwartet, of vragen 
waarom ze dit doen. Vanuit het wak 
komt een uitleg. Na drie minuten 
houdt het viertal het voor gezien en 
stapt, zo rood als een kreeft, uit het 
wak. ‘Yes, we did it!’ klinkt het eens-
luidend. Er volgen wat opwarmoefe-
ningen en hierna gaan de kleren 
weer aan. De meegebrachte erwten-
soep heeft een dubbele functie. Het 
vult niet alleen de magen, maar het 
verwarmt ook de koude handen.

Ervaringen
Hoe hebben de deelnemers het zelf 
ervaren? Vanwege het lange voor-
programma heeft Erwin het gevoel 
dat zijn handen en voeten er elk 
moment af kunnen vallen. ,,Ik moest 
er wel wat voor over hebben, maar 

heb het toch maar mooi gedaan. 
Daar ben ik best hartstikke trots op.” 
En gelijk heeft hij. Hij laat zich de 
erwtensoep goed smaken. De benen 
van Gerda beginnen inmiddels te 
gloeien. ,,Ik vond het een heel aparte 
ervaring. Thuis stap ik elke ochtend 
buiten in een koud bad, maar ik vond 
dit toch wel bijzonder, zo in het open 
water en met al die schaatsers om 
ons heen. Ik weet alleen niet wat ze 
van ons zullen denken.” Gerda heeft 
veel respect voor Erwin die immers 
extra lang de kou moest trotseren. 
,,Hij is een echte held!” Anouk en José 
kunnen dit bevestigen. José: ,,Door 
het lange wachten vooraf en het 
oostenwindje was ik al behoorlijk 
afgekoeld voordat ik het wak inging. 
Dit voel ik best aan m’n handen en 
tenen. Toch is het een bijzondere 
ervaring voor mij. Dit laatste geldt 
ook voor de verslaggever. Deze heeft 
genoten van het toekijken.
De volgende uitdaging komt er snel 
aan. In december wacht de groep de 
beklimming van een besneeuwde 
berg in Polen, maar dan wel in korte 
broek (en topje voor de dames).

Voor informatie over de koudetrai-
ning kunt u mailen naar plons-
groep@outlook.com.

Uitgeest - De meesten moeten er niet aan denken. Midden in de winter in een wak gaan zitten. Voor de leden 
van de ‘Plonsgroep Alkmaardermeer’ is dit een ultieme belevenis. Ze trainen hiervoor het hele winterseizoen en 
het komt niet alle jaren voor dat het meer bevroren is. Ze zien het als een buitenkansje.

In een wak zitten is een 
koud kunstje voor echte diehards

Erwin is bezig met het voorbereidende werk.

De erwtensoep als beloning is prima om de verkleumde handen te verwarmen.

Klaar voor een bad in een ijswak. Foto’s: Henk de Reus
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. jong kind; 7. op leeftijd; 12. vochtig koud; 13.
gezongen toneelspel; 14. boomsoort; 15. rijksgrens (afk.);
17. zuivelproduct; 19. regenafvoer; 21. selenium (scheik.
afk.); 22. eikenschors; 24. Nederlandse provincie; 27. vrouw-
tjeskip; 28. afdelingshoofd; 30. vrouw van Adam; 31. lid-
woord; 32. een versterkte vesting; 33. bijbelse hoge priester;
35. vader of moeder; 37. asvaas; 38. plaats in Spanje; 41.
dierengeluid; 42. soort kaartspel; 44. doopbekken; 46. zach-
te koek; 47. strand bij Venetië; 48. bel aan een huisdeur; 49.
gedorste korenhalmen; 50. gelooide huid;  52. duo (paar);
54. zonder noodzaak; 56. namaak; 58. zalfmes; 61. rivier in
Oostenrijk; 62. biertonnen; 64. Engels telwoord; 65. slot
(afloop); 67. bontgekleurde papegaai; 68. moed (durf); 70.
inwendig orgaan; 72. waterdoorlatend; 73. Nederlandse pro-
vincie; 76. nuchtere bestuurder; 77. winters voertuig; 78. deel
van been; 79. insect; 81. heden; 82. priem; 83. man van adel;
84. rivier in Utrecht; 86. deelnemer aan een debat; 87. dunne
stretchbroek.

Verticaal  1. Nederlandse provincie; 2. kosten koper (afk.); 3.
boomsoort; 4. gras- of heidezode; 5. deel van Servië; 6. lich-
te herenoverjas; 7. slijk uit water; 8. bakentonnetje; 9. zang-
stem; 10. anno mundi (afk.); 11. Nederlandse provincie; 16.
gehuwd (afk.); 18. vlaktemaat; 20. sullig persoon; 21. sociaal
economische raad (afk.); 23. deel van de nek; 25. niet wijd;
26. familielid; 27. huisdier; 29. Nederlandse provincie; 32.
Nederlandse provincie; 34. kunsttaal; 36. zo even; 37. plaats
aan het IJsselmeer; 39. het is in orde; 40. beneden; 42.
paringsgedrag; 43. roomklopper; 45. voorzetsel; 46. verlaag-
de noot; 51. streepjescode (afk.); 53. doping (wielrennen);
54. Nederlandse provincie; 55. marterachtig diertje; 56. ake-
lig; 57. behaarde dierenhuid; 59. tegen elk aannemelijk bod
(afk.); 60. Nederlandse provincie; 62. gulzige eter; 63. veter;
66. Europeaan; 67. wees gegroet (Lat.); 69. sprookjesfiguur;
71. jongensnaam; 73. windrichting; 74. noeste vlijt; 75. onge-
vuld; 78. nagerecht; 80. spie; 82. getijde; 85. muzieknoot.

Het is nu ook heerlijk om thuis te fröbelen. Steek de open haard 
aan, pak een kopje thee erbij en tover de DIY producten van 
NOUSS op tafel. Met de Kore papieren bloemen van Jurianne 
Matter maak je zelf een bloeiend boeket. Door enkel het bloem-
draad te knippen en de voorgestanste sleu� es te rijgen, maak jij 
bloemen die het hele jaar in bloei staan. Flyde � oating boat is 
een makkelijk te vouwen bootje dat je wensen en gedachten 

meeneemt het water op. Zelf je planten kweken is ook een leuke 
activiteit, met het kweekschaaltje van Botanopia kan je bijvoor-
beeld een avocado pit laten uitgroeien tot een plant. Of knutsel 
zo’n schattig klein vogelhuisje in elkaar en hang 
hem in je planten.
Puzzel deze week mee en win een 1 van de 3 leuke pakketten 
van Nouss Conceptstore! www.noussconceptstore.com

Maak het gezellig in huis tijdens de wintermaanden
In deze tijden is het belangrijk om het thuis gezellig te maken. Geef bijvoorbeeld de keuken een nieuwe look met sfeervolle 
tegelstickers of boost je interieur met een boeket zelfgemaakte bloemen. Bij NOUSS conceptstore kan je het allemaal 
vinden. Met de smaakvolle tegelstickers van Boubouki geef je de keukenwand wat extra � air. Plak een ananas, cactus of 
kreeft op de muur of laat een zwerm zwaluwen door de keuken vliegen. Met deze sprekende tegelstickers komt de keuken-
muur tot leven. En met de theedoeken van Jurianne Matter wordt afdrogen een feestje. De theedoeken hebben een uitste-
kende kwaliteit en zorgen ervoor dat jij met liefde en plezier de vaat afdroogt. En wie thee leut met de buurvrouw of een 
vriendin, moet zeker de porseleinen bekers van Cebine Nieuwenhuize bewonderen.

Puzzel deze week mee en win een 1 van de 3 leuke pakketten van Nouss Conceptstore!  
Mail de oplossing voor maandag 22 februari naar puzzel@castricummer.nl

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

D R O O M H U I S !
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Castricum - Velen van ons trokken er in de afgelopen week op uit om volop te genieten van sneeuw en ijs. Onze verslaggever/fotograaf Henk de Reus maakte een rondje langs de drie dorpskernen en 
legde de wintersfeer op prachtige wijze vast. Op deze pagina enkele fraaie plaatjes van zijn hand. Op onze website www.castricummer.nl is een �lmpje te zien met nog veel meer foto’s in een mooie 
compilatie. Foto’s: Henk de Reus

Castricum gehuld in wintertooi
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Castricum/Heemskerk - Team Sport-
service Kennemerland organiseert in 
de voorjaarsvakantie sportieve activi-
teiten voor kinderen uit groep 3 t/m 8, 
die in de gemeente Castricum of 
Heemskerk wonen of naar school 
gaan. Tijdens vier middagen worden 
zeven gratis activiteiten aangeboden. 
Deze editie zijn er ook sportieve 
speurtochten.
Wie mee wil doen kan zich op de 
website www.teamsportservice.nl/
kennemerland inschrijven. Wees er 
snel bij, want er zijn een beperkt aantal 
plekken beschikbaar. Vanwege de 
corona maatregelen mogen ouders/
verzorgers niet blijven kijken bij de 
activiteiten. 
De sportieve speurtochten zijn ook 
gratis en op een tijdstip naar keuze te 
doen. Maandag 22 februari is er trefbal 
en voetbal op het schoolplein van het 
Rinket in Heemskerk. Dinsdag 23 
februari bootcamp en atletiek op het 
plein voor de Velst in Heemskerk. 
Iedereen die van een sportieve uitda-
ging houdt kan meedoen. Diezelfde 
middag ook Nerfbattle en rugby op 
Wouterland in Castricum. Een span-
nend mikspel waarbij de teams elkaar 
proberen te verslaan met de Nerfguns 

en schuimpijltjes en een rugbyclinic 
verzorgd door RC Castricum.
Woensdag 24 februari levend stratego 
op het Arkterrein in Heemskerk. Een 
spannend tikspel waarbij je het andere 
team moet verslaan door goed met 
elkaar samen te spelen. Verder trefbal 
en voetbal bij FC Castricum. Verschil-
lende spelvormen en onderlinge 
wedstrijdjes. Donderdag 25 februari 
tennis en handbal op speelveld 
Commandeurs in Heemskerk met 
tennisvereniging Assumburg en hand-
balvereniging DSS. Die dag tevens 
bootcamp en atletiek bij Scouting 
Limmen. Door sportieve uitdagingen 
en spellen wordt je conditie verbeterd.

Sportieve speurtochten
Tijdens de voorjaarsvakantie en daarna 
kunnen sportieve speurtochten 
gedaan worden in de plaatsen Akers-
loot, Castricum, Heemskerk en/of 
Limmen. Met de app ‘Seppo’ ga je met 
je team op zoek naar de tien sportieve 
locaties die op de kaart zijn aange-
geven. Op elke locatie zijn punten te 
verdienen en daarmee maak je kans 
op een leuke prijs! Ga voor de inlog-
codes en instructie naar de website 
van Team Sportservice Kennemerland.

Gratis activiteiten en speur-
tochten in voorjaarsvakantie

Er is keus uit volop sportactiviteiten tijdens de komende voorjaarsvakantie. 
Foto: Team Sportservice Kennemerland

Castricum - Het was de bedoeling dat de in aanbouw zijnde uitkijktoren op de Papenberg vorige week o�cieel zou 
worden geopend. Door de hevige sneeuwval moesten de laatste werkzaamheden echter worden uitgesteld. Zodra de 
opening heeft plaatsgevonden kan het bijzondere bouwwerk, dat meer op een stalen schip lijkt, worden betreden. 
Bezoekers worden dan beloond met een uniek uitzicht over ons dorp. Alleen bij onweer adviseert PWN beneden te 
blijven om niet het slachto�er van de bliksem te worden. Het plaatsen van een waarschuwings- of verbodsbord aan het 
begin van beide toegangstrappen zou daarom geen overbodige luxe zijn. Tekst en foto: Hans Boot

Opening uitkijktoren Papenberg uitgesteld

Het aanvragen van het pakket is heel 
eenvoudig. Je mailt je naam, leeftijd, 
adres en telefoonnummer naar 
jongerenwerk@welzijncastricum.nl 
en vervolgens word je door een 
medewerker van het team benaderd. 
Die medewerker hoort natuurlijk 
graag hoe het met je gaat. Het 

gesprek is bovendien bedoeld om de 
inhoud van het pakket af te stemmen 
op je persoonlijke voorkeuren. Nadat 
het quarantainepakket is samenge-
steld, wordt het in de brievenbus 
bezorgd. Je persoonlijke gegevens 
worden niet gebruikt voor andere 
doeleinden dan dit project.

Quarantainepakket
voor jongeren
Castricum - Voor jongeren die in thuisquarantaine zitten vanwege het 
coronavirus, is een speciaal pakket samengesteld. Zit jij thuis omdat je 
klachten hebt die kunnen horen bij corona, in afwachting bent van de 
uitslag van een coronatest of in contact bent geweest met iemand die 
besmet bleek? Vraag dan bij het jongerenwerk van Welzijn Castricum het 
quarantainepakket voor jongeren aan!

Een jongere ontvangt het door haar aangevraagde quarantainepakket. Foto: 
aangeleverd

De coronacrisis zorgde voor een 
extra behoefte aan steun voor onder-
nemers, verenigingen en stichtingen, 
maar ook voor gezinnen en kwets-
bare doelgroepen. Rabobank heeft 
deze ondersteuning geboden; via 
het Coöperatief Dividend hebben 
vier Rabobanken gezamenlijk € 
3.086.809,- geïnvesteerd in de regio 
Noord-Holland Noord. Ze richtten 
gezamenlijk onder meer een steun-
fonds op voor verenigingen en stich-
tingen om zo de gevolgen van het 
coronavirus te verzachten. Ruim 200 
verenigingen werden vanuit dit 
fonds ondersteund. In Alkmaar en 
omstreken hielpen ze 35 clubs met 
een totaalbedrag van € 50.000,-. De 
extra bijdrage kwam voor veel clubs 
als geroepen.

Een club is meer dan een club
Maar er was meer in 2020: met Rabo 
ClubSupport ondersteunde de bank 
wederom het Nederlandse vereni-

gingsleven. Er werd voor bijna € 15 
miljoen geïnvesteerd in clubs en 
verenigingen om ze sterker en 
toekomstbestendiger te maken. Juist 
ook in deze tijd is deze impuls 
gewenst. In Alkmaar en omstreken 
werd op voorspraak van de leden-
raad € 250.000 geïnvesteerd, waarbij 
Voetbalvereniging LSVV en de 
Egmondse Reddingsbrigade de 
meeste stemmen kregen. Maar ook 
de overige 508 deelnemers waren 
winnaars in deze campagne.

Duurzamer groeien
Ondanks dat ondernemers voor 
enorme uitdagingen kwamen te 
staan hebben er ook mooie ontwik-
kelingen plaatsgevonden op het 
gebied van duurzaam ondernemen. 
Zo daagde Rabobank 22 bedrijven 
uit Noord-Holland uit om een nieuw, 
circulair businessmodel te 
ontwerpen tijdens de Rabo Circulair 
Ondernemen Challenge. Samen met 

KPMG en Provincie Noord- Holland 
brachten ze circulaire kansen in kaart 
en verbonden ze ondernemers met 
elkaar. Kan Rabobank dit blijven 
doen en zo ja, op welke wijze? Voor 
het antwoord op die vraag doet 
Rabobank wat ze altijd doet: ze slaat 
de handen ineen met leden, klanten, 
medewerkers en verschillende stake-
holders voor een duurzamer Neder-
land. Dit doet de bank door het 
opstellen van een Coöperatief 
Convenant voor Nederland.

Meepraten
Op maandag 22 februari wordt de 
virtuele regiodialoog ‘Dit vindt 
Noord-Holland Noord’ georgani-
seerd. Daar mag iedereen met een 
warm hart voor de regio meepraten 
over wat Noord-Holland Noord 
verder helpt. De bank presenteert 
het convenant, dat uit 14 regiodia-
logen wordt opgetekend, in de lente 
van dit jaar aan het nieuwe kabinet. 
Heb je goede ideeën en wil je ook 
jouw stem laten horen? Meld je aan, 
Raboklant of niet. Want dat is de 
basis van coöperatief bankieren. 
Meer informatie en aanmelden: 
https://rabo.nl/noordhollandnoord/
regiodialoog.

Alkmaar - Rabobank is betrokken bij veel lokale, maatschappelijke initia-
tieven en investeert een deel van de winst in de samenleving. Maar kun je 
dat blijven doen als de economie zwaar onder druk ligt? In het maat-
schappelijk jaarverslag laat Rabobank Alkmaar e.o. zien hoe ze in 2020 
de mouwen extra opstroopte en aan de slag ging voor haar klanten: voor 
leden, particulieren, bedrijven en verenigingen/stichtingen.

Rabobank Alkmaar e.o.
blikt terug en kijkt vooruit

Castricum - De organisatiecom-
missie van de Full of life triatlon 
Castricum voelt zich vanwege 
COVID-19 genoodzaakt ook de 
triatlon 2021 te verschuiven naar 
een nieuwe datum. 

Woordvoerder Gert Stoppels: ,,We 
zijn met de gemeente Castricum in 
gesprek om een nieuwe datum in 
september te vinden. Mocht dit al 
lukken, dan zullen de richtlijnen 

vanuit de overheid aanzienlijk 
soepeler moeten zijn dan nu. 
Toeschouwers op anderhalve meter 
afstand houden is moeilijk te organi-
seren en te handhaven. Voor het 
onderdeel zwemmen is dat al hele-
maal niet haalbaar. 
De conclusie is dan ook: geen 
versoepeling, geen evenement. In 
dat geval richten we ons op 2022. 
Uiteraard betreuren we dat voor de 
ingeschreven deelnemers, maar zij 

behouden hun startbewijs en 
houden hopelijk hun conditie op 
peil. Vorig jaar hadden zich 240 
personen ingeschreven. Hiermee 
was tevens het maximum bereikt. 
Nog eens 40 personen werden op 
de wachtlijst geplaatst. Om die 
reden zal de traditionele opening 
om in te schrijven op 14 februari 
komen te vervallen.” Nadere 
berichten volgen op een later 
moment.

Datum triatlon wordt verplaatst
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De opdracht was om vanuit wijkge-
richt onderzoek een technisch én 
sociaal ontwerpvoorstel maken om 
de woningen in een volledig 
bestaande woonwijk te verduur-
zamen. De teamleden presenteerden 
hun ideeën aan een driekoppige jury, 
bestaande uit Ria Sluiter (directeur bij 
Stichting Technasium), Marjet Rutten 
(aanjager vernieuwing bouw-, instal-
latie- en vastgoedsector) en Tanja 
Nolten (programmamanager Energie 
Ontwerp Challenge bij Stichting 
SMARTcirculair). Dit deden zij met 
behulp van een zelfgemaakte video 
waarin de ideeën op een visuele 
manier werden toegelicht.

Uit de video bleek dat dit team uitge-
breid onderzoek heeft gedaan naar 
de Willem Lodewijkstraat en zijn 

inwoners. Ook werd scheikundedo-
cent Guido Schenk geïnterviewd en 
dat bracht het team op het innova-
tieve idee om een vulkanisch kleimi-
neraal als isolatiemiddel te 
gebruiken, namelijk zeoliet. Dit is een 
vrij speciaal mineraal dat ook in vaat-
wassers wordt gebruikt om de vaat te 
drogen na de spoelbeurt. Het mine-
raal werkt namelijk op het vocht dat 
van de spoelbeurt afkomt. Uit nader 
onderzoek bleek dat zeoliet dus ook 
vocht uit de muren zou kunnen halen 
en zou kunnen omzetten in warmte. 
Dat levert - met een ‘tikje magie’ - 
uitstekend isolatiemateriaal op. Naast 
ideeën voor het verduurzamen van 
de woningen uit de betre�ende wijk, 
heeft het team ook elektriciteit-
opwekkende speeltuinen en 
beweegplekken in de buurt van de 

wijk bedacht. Ook komen er energie-
opwekkende bomen in de wijk.

De jury was erg onder de indruk van 
de videopresentatie van het team. 
Daarnaast wist Luna Klaase vanuit 
haar slaapkamer scherpe 
antwoorden te formuleren op de 
vragen van de jury. Jurylid Marjet 
Rutten bracht uiteindelijk het verlos-
sende woord: ,,De winnaar van de 
bouwinnovatieprijs voor schooljaar 
2020-2021 is een school die heel 
mooi breed gekeken heeft, die uitge-
breid onderzoek heeft gedaan, naar 
personages heeft gekeken, naar 
verschillende technische oplossingen 
heeft gekeken en daar een heel mooi 
verhaal van heeft gebreid. De 
winnaar is het Bonhoe�er Castricum!’’ 
In een eerste reactie vertelt Luna blij 
verrast te zijn met het resultaat. Ook 
vertelt ze veel gehad te hebben aan 
de hulp van Ruud Veld (de expert van 
Borst Bouw BV) en haar docent schei-
kunde Guido Schenk. Ook Teije, Jony 
en Britt zijn ontzettend blij met het 
resultaat. Vanaf nu mogen deze leer-
lingen zich winnaar noemen van de 
Bouwend Nederland Innovatieprijs 
2020-2021!

Castricum - Na een projectperiode van vele weken hard werken, was het 
op donderdag 11 februari eindelijk zover: de �naledag van de Bouwend 
Nederland Innovatieprijs, georganiseerd in samenwerking met Stichting 
Technasium. Britt, Luna, Jony en Teije van het Bonhoe�ercollege waren 
na het inzenden van hun ideeën uitgekozen om deel te nemen aan de 
landelijke �nale. De vijf beste teams uit 4-havo en de zes beste teams uit 
4-vwo gingen de strijd aan om het innovatiefste ontwerpvoorstel binnen 
de bouwwereld neer te zetten. Het team uit Castricum kwam waarbij als 
winnaar uit de bus.

Britt, Luna, Jony en Teije winnen 
Bouwend Nederland Innovatieprijs

De deelnemers vlak na het bekendmaken van de winnaars. Foto: aangeleverd

Regio - Het WMO-vervoer voor de 
gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, 
Langedijk en Uitgeest wordt in ieder 
geval de komende twee jaar uitge-
voerd door Munckhof. Dat is de 
uitkomst van de aanbesteding die 
het samenwerkingsverband Regio 
Alkmaar en omstreken afgelopen 
maanden doorlopen heeft. Het 
betreft een opdracht met een loop-
tijd van twee jaar, die daarna nog 
met twee keer een jaar verlengd kan 
worden.

De gunning van de opdracht vond 
plaats op basis van de beste prijs-
kwaliteitverhouding. Hierin telde de 
prijs voor veertig procent en de 
kwaliteit voor zestig procent. 
Munckhof heeft de opdracht 
gewonnen door maximaal te scoren 
op de diverse onderdelen in de 
aanbesteding. Een hoge beoordeling 
was er onder meer voor de onder-

delen optimalisatie, communicatie 
en klanttevredenheid. Naast de inno-
vatieve ideeën om het WMO-vervoer 
aan te laten sluiten bij ander (doel-
groepen)vervoer, was het opleidings-
plan voor de chau�eurs overtuigend 
voor de gemeenten.

Jos Poortinga, directeur van het 
vervoerbedrijf: ,,In het opleidings-
plan wordt extra aandacht besteed 
aan goede communicatie en service. 
Dit is niet alleen voor de opdrachtge-
vers, maar ook voor ons, erg belang-
rijk om kwaliteit van het vervoer en 
klanttevredenheid te kunnen garan-
deren.” Het bedrijf heeft inmiddels 
ruim negentig jaar ervaring op het 
gebied van personenvervoer en 
zakenreizen. Munckhof heeft twee-
duizend medewerkers en vervoert 
ruim 30.000 mensen per dag. Het 
bedrijf heeft zelf een vloot van 1400 
wagens en huurt dagelijks nog eens 
1500 voertuigen in.

Munckhof wint aanbesteding 
regiotaxi Noord-Kennemerland

In het kookboek zijn de favoriete 
gerechten van de horecabedrijven en 
hun gasten uitgewerkt tot recepten. 
Het kookboek brengt de horeca bij 
de gasten thuis en geeft iedereen de 
kans om de gerechten zelf eens te 
maken. Om de kosten zoveel moge-
lijk te dekken zijn bedrijven bena-
derd om het project te sponseren 
door het plaatsen van een adver-
tentie of logo. Op deze manier laten 
ook zij zien dat ze de horeca een 
warm hart toedragen. Door hun 
bijdrage blijft er meer over om terug 
te geven aan de horeca.

Saamhorigheid
Nancy Floris, één van de initiatiefne-
mers van deze uitgave zegt: ,,Het is 
vreselijk om het overal zo stil te 
moeten zien. Bij alle horeca waar wij 
komen om foto’s te maken of om 
meer informatie te verscha�en horen 
we hetzelfde: de horeca heeft het 
zwaar. Om iets voor hen terug te 
doen en de gasten de mogelijkheid 
te geven om ook op een andere 
manier de horeca te steunen 
kwamen we met het kookboek. 

De horecabedrijven reageerden erg 
enthousiast en zijn vol overgave 
bezig geweest om hun lekkerste 
gerechten uit te werken, zodat straks 
iedereen het zou kunnen maken. 
Onderschat nooit de kracht van 
saamhorigheid in een noodsituatie 
zoals deze coronacrisis, dit project 
bewijst het maar weer.”

Enthousiasme
Ook Sylvia Blok, gra�sch vormgeef-
ster en administratieve duizendpoot 
achter het kookboek voor de horeca 
is enthousiast. ,,De horeca doet echt 
haar best om tussen alle bestellingen 
en take-away door een mooi en goed 
gerecht aan te leveren met mooie 
foto’s. Ze zijn erg enthousiast!’’ Het 
kookboek ligt inmiddels bij geselec-
teerde verkooppunten en kost 14,95 
euro. De volledige winst die voort-
komt uit de verkoop van het kook-
boek zal worden verdeeld onder de 
deelnemende horecabedrijven. 
Slechts een doekje tegen het 
bloeden, maar een prachtig initiatief 
dat de horeca en haar gasten weer 
samenbrengt.

Kookboek gemaakt 
door en voor horeca
Regio - Horecabedrijven van Heemskerk, Castricum, Beverwijk, Uitgeest 
en Wijk aan Zee slaan de handen ineen en brengen samen een kookboek 
uit voor hun gasten. Zij hebben de favoriete gerechten van zichzelf en 
van de gasten gebundeld. De winst die voortkomt uit de verkoop van het 
kookboek gaat terug naar de deelnemende bedrijven. Een klein steuntje 
in de rug in deze moeilijke tijd.

De omslag van het Horeca Kookboek. 
Foto: aangeleverd

steun de horeca

HORECA KOOKBOEK
Heemskerk, Castricum, 
Beverwijk & Uitgeest

Castricum - Het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk van Stichting Welzijn 
Castricum verzorgt in samenwerking 
met Vrijwilligersacademie BUCH op 
dinsdag 16 maart een online training 
‘Vrijwilligers en bestuursleden vinden 
en behouden’ van 19.30 tot 22.00 uur. 
De training wordt gegeven door 
Willem-Jan de Gast. Deelname is 
kosteloos.
In deze training wordt ingegaan op 
slimme werkwijzen om e�ectief vrijwil-
ligers en bestuursleden te werven. Uit 
een onlangs gehouden onderzoek 
bleek dat het voor veel organisaties 

lastig is om nieuwe vrijwilligers en 
bestuursleden te vinden. Net zo 
belangrijk is het behouden van vrijwil-
ligers als ze eenmaal aan boord zijn. 
Mensen die vrijwilligerswerk doen dat 
past bij hun talenten, (veranderende) 
motivatie en tijdmogelijkheden blijven 
langer betrokken. Hoe je daar als orga-
nisatie op kunt inspelen, wordt in de 
training uit de doeken gedaan. Via 
www.vrijwilligersacademiebuch.nl 
kunnen belangstellenden zich 
aanmelden. Meer informatie via Irene 
Zijlstra van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Castricum, telefoon 0251 656562.

Vrijwilligers en bestuursleden 
vinden na coronacrisis

Castricum - Vorige week heeft de 
politie een aantal mensen bekeurd 
wegens het overtreden van de 
avondklok. Eén man ontving zelfs 
twee keer in één nacht een keuring 
voor dezelfde overtreding. Hij 
verklaarde de eerste keer dat hij bij 
een vriend zou overnachten, maar 
werd later die nacht opnieuw aange-
tro�en op straat. Dat gebeurde in de 
nacht van zondag op maandag. Dins-
dagavond werden in Castricum twee 
bekeuringen uitgeschreven wegens 
het overtreden van de avondklok en 
diezelfde avond werd ook in Limmen 
iemand op straat aangetro�en die 
daar geen geldige reden voor had. In 

de nacht van woensdag op vrijdag 
werd rond 00.35 uur op de Stati-
onsweg een automobilist bekeurd. 
Deze man, een 25-jarige Beverwijker, 
werd al voor de tweede keer op de 
bon geslingerd. Hij verklaarde tot 
rust te komen door ‘s nachts rond te 
rijden. De agenten gaven hem het 
advies om hiervoor een medische 
onthe�ng bij de huisarts aan te 
vragen. Korte tijd later tro�en 
agenten op de Overtoom een 
19-jarige Castricummer op de �ets 
aan. Toen ze deze man staande 
wilden houden, rende hij weg, maar 
hij kwam daarbij ten val. Ook hij 
kreeg een bekeuring.

Bekeuringen wegens 
overtreden avondklok

Castricum - In een woning aan de 
Duinenboschweg zijn zaterdagavond 
de rookmelders afgegaan. Wat daarvan 
de precieze reden is geweest, werd niet 
duidelijk. De rookmelders waren aan 
elkaar gekoppeld en hoewel in de 
woning niets vreemds werd geconsta-
teerd, hebben de bewoners voor de 
zekerheid de brandweer ingeseind. 
Rond kwart over negen reed een 
brandweerploeg naar de woning toe 
om metingen te verrichten. Daaruit 
bleek dat alles in orde was.

Rookmelders gaan af

Akersloot - De mountainbikers van 
KPB zijn afgelopen donderdag niet in 
actie gekomen op sportcomplex De 
Cloppenbergh. Door de sneeuwval en 
harde wind van vorige week hadden 
zich sneeuwduinen op het parcours 
gevormd, waardoor het niet mogelijk 
was om de wekelijks tijdrit te verrijden. 
Verwacht wordt dat morgen weer als 
vanouds kan worden gereden.

Geen tijdrit verreden
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Deze mensen kozen ervoor om in zomers tenue de winterkou te trotseren. 
Foto: Bert Westendorp

Met een ballonnenboog werden de kinderen op de Rembrandtschool in Akersloot 
feestelijk onthaald. Foto: aangeleverd

Heel trots waren Esme (rechts) en 
Isolde, allebei twaalf jaar oud, op hun 
zelfgebouwde iglo. Foto: aangeleverd

Castricum - Sneeuw en ijs! Wat een feest, voor heel veel mensen en vooral ook voor kinderen. Even geen corona, maar 
lekker buiten genieten van al het vertier dat dat witte koude goedje en dat laagje bevroren water met zich 
meebrengen. Lezers stuurden ons massaal foto’s toe van de sneeuw- en ijspret in Castricum en omgeving! Hierbij een 
selectie met dank aan de inzenders.

Sneeuw- en ijspret

Bewoners van De Santmark in 
Castricum konden vorige week vanuit 
de hal sneeuwballen gooien in de 
gaten van deze houten sneeuwpop. 
Een creatief idee van 
activiteitenbegeleider Sabrina Dijkstra. 
Foto: aangeleverd Schaatsen langs de Henri Dunantsingel. Ook Corina, Michael, Eline en Rosalie 

bonden de ijzers onder. Foto: Erik Gevaert

Wie zich op glad ijs beweegt, loopt het risico onderuit te gaan. Dat ondervond ook 
Siep Groot, hier zittend op het ijs aan de Henri Dunantsingel in Castricum. 
Foto: Erik Gevaert

Het plezier spat er vanaf als Anneke met haar kleindochter Sa�a van de met sneeuw 
bedekte heuvel bij museum Huis van Hilde in Castricum naar beneden suist. 
Foto: Anouk Cohen

Deze zestig jaar oude schaatsen 
werden gekiekt in het kader van een 
opdracht voor fotoclub SWOA. Daar 
komt morgen het thema ‘Typisch 
Hollands’ aan bod. Foto: Anke van Tiel

De schapen uit de weilanden langs de Nesdijk in Limmen pro�teerden van het ijs op de 
sloten en wandelden de vrijheid tegemoet. Enkele uren erna werden ze achter een 
omheining geplaatst. Foto: Roel Nijssen

Een sprookjesachtig mooi uitzicht over het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
Foto: Karin Cijsouw

Een schoolplein vol sneeuw vormde een bron van vermaak voor de leerlingen van kindcentrum Helmgras. Foto: aangeleverd
Pieter Masereeuw trof tijdens een avondwandeling dit sneeuwkasteel in aanbouw 
aan langs de Vondellaan. Foto: Pieter Masereeuw



22 inderegio.nl • 17 februari 2021NIEUWS

Eigenlijk is deze soort een telg uit het 
geslacht van de beukenfamilie en je 
kunt de vruchten, net als de beuken-
nootjes, heerlijk eten. De boom komt 
oorspronkelijk uit het mediterrane 
gebied, en kan wel dertig meter hoog 

worden. De bolsters zijn, net als die 
van de bij ons meer bekende paarden-
kastanje, behoorlijk stekelig. In de 
bolsters of napjes zitten de vruchten, 
vaak drie of vier in aparte vakjes. In de 
herfst vallen ze op de grond en 
kunnen ze verzameld worden. Natuur-
lijk vinden niet alleen de mensen de 
noten van deze boom lekker, ook 
eekhoorns, gaaien en kraaien lusten 
ze graag. En niet te vergeten muizen! 
En nu maar weer wachten op de 
volgende herfst; dan kunnen we ze 
weer rapen om nuttig te gebruiken! 
Koken, roosteren, po�en... heel nuttig!
Heeft u ook een boom, die u eens in het 
zonnetje wilt zetten? Stuur dan uw 
e-mail naar bomen@transitiecastricum.
nl, graag met foto en uw verhaal, 
waarom juist deze boom waardevol 
voor u is!

Boom van de maand:
tamme kastanje
Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de 
maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom 
hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal 
erachter, is daarbij van belang. Deze maand de tamme kastanje, ofwel 
castaneia sativa.

De tamme kastanje, gefotografeerd op een mistige dag in november 2020. 
Foto’s: aangeleverd

Castricum - In deze coronatijd lopen 
we tegen de nodige uitdagingen 
aan. In de cursus Digi Taal Ontmoe-
tingen praten de deelnemers in 
kleine groepjes online over deze 
uitdagingen en worden digitale tips 
uitgewisseld. De onderwerpen die in 
ieder geval aan bod komen, zijn: hoe 
blijf ik gezond, hoe winkel ik veilig 
online en hoe werkt de digitale 
overheid?
De cursus bestaat uit zeven bijeen-
komsten. Een bijeenkomst duurt een 
uur en deelname is kosteloos. De 
cursus start op woensdag 17 februari 
om 10.00 uur. Wekelijks is er een les 
en de laatste les is op woensdag 31 
maart. Wie zin heeft om een 
ontspannen uurtje te hebben en 
tegelijk graag de Nederlandse taal 
wil oefenen, is van harte welkom om 

mee te doen aan de Online Taal-
bingo. Bij de Online Taalbingo ga je 
in een klein groepje op zoek naar de 
juiste woorden en voorwerpen die 
op de bingokaart staan. En zijn je 
kinderen thuis? Geen probleem die 
kunnen gezellig meedoen! Deelname 
is kosteloos en natuurlijk krijgt de 
winnaar een leuk prijsje thuisbe-
zorgd. Je kunt deelnemen aan de 
Taalbingo op dinsdag 23 februari om 
10.00 uur of op donderdag 25 
februari om 19.30 uur.

Aanmelden 
Je kunt je voor de cursus Digi Taal 
Ontmoetingen en de Online Taal-
bingo per e-mail en telefonisch 
aanmelden bij Mariëlle Harte van 
bibliotheek Kennemerwaard (06 
81118106 / m.harte@bknw.nl).

Digi Taal Ontmoetingen 

Het woord tetraëder is synoniem voor 
viervlak. Het is dus een piramide met 
vier vlakken, destijds samengesteld 
met zes balken van ieder 120 kilo. 
Hierdoor ontstond een zeer sterke 

constructie die geschikt was om 
landingsvaartuigen op het strand 
tegen te houden. Soms werd 
bovenop de versperring ook nog een 
mijn geplaatst. Doordat de construc-

ties op de laagwaterlijn neergezet 
werden, verdwenen ze bij hoogwater 
volledig onder water. De Duitsers 
gingen er vanuit dat een geallieerde 
invasie zou plaatsvinden bij hoog-
water. Dan was de afstand van de zee 
tot de veilige duinenrij immers het 
kortst. Uit de geschiedenisboeken 
weten we dat het allemaal anders 
liep, op 6 juni 1944 (D-Day) landden 
de soldaten bij laagwater.
Na de oorlog werden de versper-
ringen bij de badplaatsen opgeruimd. 
Tussen de badplaatsen in bleven ze, 
na het verwijderen van de mijnen, 
gewoon staan en zakten ze langzaam 
weg in het zand en de vergetelheid. 
PWN heeft een aantal exemplaren 
bewaard en gebruikt ze als wegwijzer 
op de �etspaden in het duin. Deze 
tetraëders zijn vandaag de dag nog te 
zien. Een met originele palen en drie-
hoek gereconstrueerde tetraëder is te 
zien bij het bunkermuseum Jansje 
Schong in de Egmondse duinen. Deze 
is ook buiten sluitingstijd te bezich-
tigen. Kijk op www.egmond4045.nl 
voor meer informatie over de Tweede 
Wereldoorlog in en rond de 
Egmonden. Meer weten of vrijwilliger 
worden? Stuur een e-mail naar info@
egmond4045.nl voor nader contact.

Castricum/Egmond - De combinatie van een uitzonderlijk lage water-
stand en een oostenwind hebben afgelopen zondag gezorgd voor een 
bijzondere situatie  op het strand tussen Castricum en Egmond-Binnen. 
Op maar liefst 27 (!) plaatsen kwamen zogenoemde tetraëders tevoor-
schijn. Dit zijn viervlakkige objecten die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
ter verdediging op de kuststrook werden gezet.

Overblijfselen Tweede Wereld-
oorlog op strand weer zichtbaar

De tetraëders zijn door de lage waterstand weer zichtbaar geworden. Foto’s: Bert Bleyendaal

Het supermarktconcern DEEN heeft 
het hoofdkantoor in Hoorn en 
bestaat inmiddels 87 jaar. Het fami-
liebedrijf kiest er nu bewust voor om 
niet langer door te gaan en alle vesti-
gingen te verkopen. Het is niet 
bekendgemaakt hoeveel geld met 

deze overname gemoeid is. Ook is 
nog niet precies duidelijk welke 
consequenties de overname heeft 
voor het personeel. De directie van 
DEEN heeft wel bevestigd dat alle 
medewerkers hun baan zullen 
behouden. De kans bestaat echter 

dat ze in de toekomst worden over-
geplaatst binnen de keten waar-
onder hun �liaal zal gaan vallen. Een 
woordvoerster kon desgevraagd nog 
niet aangeven aan welke super-
marktketen de vestigingen in 
Castricum, Akersloot en Limmen 
worden verkocht. ,,Dat moet allemaal 
nog besloten worden’’, laat ze weten. 
DEEN verwacht in de tweede helft 
van dit jaar de deal helemaal rond te 
hebben.

Castricum - Supermarktketen DEEN houdt op te bestaan. Dat heeft het 
bedrijf gisteren bekend gemaakt. Als reden voor het besluit noemt het 
bedrijf de grote investeringskosten die zouden zijn gemoeid met de 
benodigde e-commerce om te kunnen overleven. De winkels van DEEN 
worden verkocht aan Albert Heijn, Vomar en DekaMarkt.

Supermarktconcern DEEN 
houdt na 87 jaar op te bestaan



2317 februari 2021 • inderegio.nl NIEUWS

Het Kennisdocument is gemaakt nu 
de provincies de verantwoordelijk-
heid voor Aardkundige Waarden 
hebben overgedragen aan 
gemeenten. Lokaal moet de kwaliteit 
en kwetsbaarheid van het landschap 
opnieuw worden vastgesteld en 
uitgedragen naar de eigen beleidsaf-
delingen, gemeenteraden en 
burgers.

Het Oer-IJ-gebied behoort in aard-
kundig opzicht tot de meest gevari-
eerde gebieden van Nederland . Met 
strandwallen en strandvlaktes. Met 
droogmakerijen, oude zeedijken, 
geesten. Moeras, meren en restanten 
van een historische krekenstelsel. 
Met allerlei grondsoorten, als zeeklei, 
zand en veen. Dit complete verhaal 
van de wordingsgeschiedenis van 
het Hollandse kustgebied en achter-
land is in deze regio nog goed zicht-

baar en beleefbaar, aldus de samen-
stellers van het Kennisdocument.

De Stichting Oer-IJ biedt als kennis-
organisatie de gemeenten aan graag 
te willen meedenken en adviseren bij 
de vormgeving van de Omgevingsvi-
sies, die nu overal gemaakt moeten 
worden. Het Kennisdocument kan 
daarbij een bron van informatie en 
inspiratie zijn. Vorige week woensdag 
is het eerste exemplaar van het 
rapport via een onlineverbinding 
aangeboden aan Jeroen Olthof, 
gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland. Ook alle colleges van 
burgemeester en wethouders en de 
leden van acht gemeenteraden in 
het Oer-IJ-gebied krijgen het 
Kennisdocument. 
Een digitale versie van het rijk geïl-
lustreerde document is op de 
website www.oerij.eu te vinden.

‘Oer-IJ gebied verdient 
bijzondere status’
Regio - De natuurlijke omgeving in de driehoek Velsen, Zaanstad, 
Alkmaar heeft nog zoveel unieke en zichtbare kenmerken van de 
ontstaansgeschiedenis dat dit groene gebied aanspraak kan maken op 
de status ‘landschapspark’. Zo’n o�ciële waardering zal een betere 
bescherming voor de toekomst garanderen. Die conclusie en aanbeve-
ling staan in het ‘Kennisdocument Aardkundige Waarden van het Oer-IJ 
gebied’, dat is samengesteld en geschreven door sociaal geografe Lia 
Vriend-Vendel, met bijdragen van Arjen Molenaar, Jaap van Harlingen en 
Jos Teeuwisse.

Het historisch waardevolle gebied tussen Castricum en Uitgeest met de oude Oer-IJ-
kreek De Dye. Vliegerfoto: Tom Kisjes

LEZERSPOST

Deze prachtige Carolina-eend zwemt nu ook in het water vlakbij de Henri 
Dunantsingel in Castricum.  Het is een bijzondere eend die hier niet 
vandaan komt. Mogelijk is hij uit een siervijver ontsnapt, net als zijn 
vriend, de mandarijn-eend. Hij zwemt tussen een groep eenden in en 
heeft geen partner, het  is een mannetje. Ik ga er natuurlijk graag even bij 
zitten in de sneeuw!

Marleen van Eijk

Vreemde eend in de bijt (vervolg)

Foto: Marleen van Eijk

Het echtpaar Dijkstra kan niet 
wachten tot er gebruik gemaakt 
kan worden van de gewonnen reis-
cheque. Een tripje naar het buiten-
land zit er momenteel helaas niet 

in, maar zodra dit weer verant-
woord kan, zal er een mooie 
bestemming uitgezocht worden 
door de prijswinnaars. De prijs 
wordt aangeboden namens winke-

liersvereniging Geesterduin en was 
gekoppeld aan de consumenten-
actie in december. Bij aankopen 
kreeg je een actiebon, door deze in 
te vullen en in te leveren maakte je 
kans op het winnen van deze 
prachtige prijs. Uit handen van 
Brenda de Moor van D-reizen 
ontving de heer Dijkstra de reis-
cheque, tezamen met mooie bos 
bloemen en een reispakketje.

Castricum - De heer en mevrouw Dijkstra uit Castricum zijn de winnaars 
van de reischeque ter waarde van 2.000,- euro. Door actiebonnen in te 
vullen in winkelcentrum Geesterduin maakte je kans op deze reischeque. 
Eind januari werd uit de vele ingeleverde actiebonnen de winnende bon 
gehaald.

Familie Dijkstra wint reischeque 
winkelcentrum Geesterduin

Van links naar rechts Boudewijn Rigter (Primera Geesterduin), Marlies Winder (Pets Place), mevrouw en meneer Dijkstra, Bas 
Verkaart (Gall&Gall) en Brenda de Moor (D-reizen). Foto: aangeleverd

Het woningbouwproject, genaamd 
Eerste Kwartier, komt op de plaats 
waar voorheen een �etsenwinkel was 
gevestigd en tegenwoordig een 
sportschool. De appartementen 
komen zowel langs de Soomerwegh 
als aan het Raadhuisplein te staan. 

Fraai ontwerp, duurzaam concept
De voorbereiding van het plan, dat 
binnenkort ook ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd, 
kent een voorbereidingstijd van bijna 

vijf jaar. Het ontwerp van het project 
is in handen van BBHD Architecten in 
Alkmaar. De heer Van Vliet, eigenaar 
van de grond, werkt in het kader van 
dit plan nauw samen met makelaar 
Adri Hopman van Hopman ERA 
Makelaars en de ontwikkelaars 
Dennis de Haas van Floresteyn Vast-
goedadvies en Benno Leemeijer van 
Glint Real Estate. De initiatiefnemer is 
enthousiast over het ontwerp en het 
duurzame concept. De verwachting is 
dat de woningen voor de zomer in de 

verkoop gaan en dat eind dit jaar met 
de bouwwerkzaamheden kan 
worden gestart. 
Niet alleen wordt het woningcomplex 
energieneutraal gebouwd, er is ook 
een nieuwe visie voor ontwikkeld 
met het oog op het gebruik van voer-
tuigen door toekomstige bewoners. 
Het gezamenlijke gebruik van elektri-
sche deelauto’s voor de toekomstige 
eigenaren (met beheer daarvan door 
de op te richten Vereniging van Eige-
naren) staat hierbij centraal. 
Het complex telt zeven apparte-
menten van circa 70 m2 in de sociale 
koop, twaalf appartementen van ca 
80 a 90 m2 en vijf grote apparte-
menten van 110 tot 150 m2. 

Participatieproces
De heer Van Vliet  hoopt dat met de 
totstandkoming van dit nieuwe 
woongebouw met beplanting in de 
openbare ruimte, het Raadhuisplein 
een groenere uitstraling gaat krijgen. 
Deze uitstraling past bij de wens die 
inwoners naar voren hebben 
gebracht tijdens het participatie-
proces dat werd ingericht rondom dit 
project. Mensen die aan dat proces 
hebben deelgenomen, lieten weten 
dat ze het op prijs zouden stellen als 
het Raadhuisplein meer geschikt zou 
worden gemaakt als plek om te 
verblijven voor iedereen. 

Castricum - Donderdag 11 februari hebben de heer Wim van Vliet en 
burgemeester Toon Mans van de gemeente Castricum de samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend voor de bouw van 24 appartementen 
langs de Soomerwegh.

Samenwerkingsovereenkomst 
woningbouw langs Soomerwegh

Burgemeester Mans en Wim van Vliet ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. 
Foto: aangeleverd






