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Castricum - Vorige week dinsdag is 
brand ontstaan in de keuken van een 
woning aan de Brederodestraat. Het 
vuur ontstond rond 19.15 uur nadat 
de bewoner een plastic snijplank op 
de keramische plaat had gezet. De 
snijplank vatte vlam en bleef enige 
tijd smeulen. Dat leverde veel rook-
ontwikkeling op. De brandweer 
bluste het vuur en ventileerde de 
woning. Niemand raakte gewond. 
Voor de afhandeling van de schade is 
Salvage ingeschakeld.

Veel rookontwikkeling 
bij keukenbrand

Door Hans Boot

Albert Asjes (1864-1939) was eigenaar 
van boerderij Albert’s Hoeve. In de 
jaren dertig van de vorige eeuw liet hij 
op een paar honderd meter van zijn 
boerderij een bosschage aanleggen en 
een vijver graven. Bij Koninklijk Besluit 
van 27 december 1937 kreeg hij 
toestemming om deze vijver te mogen 
inrichten tot eendenkooi. Na zijn dood 

werd het gehele bezit van Asjes 
vermaakt aan de hervormde kerk en 
ondergebracht in ‘Het Albert Asjes-
fonds’, dat bestemd was voor goede 
doelen. In 1977 werd de gemeente 
Castricum eigenaar van de eenden-
kooi. Door de in 1995 en 1996 gereali-
seerde woningbouw is het zicht op de 
eendenkooi verloren gegaan.

De vele vrijwilligers van Stichting 

Natuur Instituut hebben zich de laatste 
twee jaar onder anderen bezig 
gehouden met het herstel en de 
uitbreiding van takkenwanden en 
houtopstanden, het knotten van 
wilgen en het maaien van riet. Ook het 
achterstallig ecologisch onderhoud 
rondom de kooiplas is drastisch 
aangepakt. 

Simon Bos is een van die vrijwilligers 
die zich wekelijks inzet voor de stich-
ting. Hij vertelde: ,,Het is uiteraard een 
eendenkooi, maar we doen er alles aan 
om het gebied aantrekkelijk te maken 
voor insecten en vogels. Ondertussen 
hebben verschillende bijzondere 
soorten vogels hier hun broedplek 
gevonden. Daarnaast is de grond door 
te maaien en zaaien geschikt gemaakt 
voor diverse bloeiende planten en 
bestaat er in het kooibos een grote 
biodiversiteit aan planten en dieren. 
Een nadeel is wel dat deze eendenkooi 
te dicht op de bebouwing ligt, waar-
door er teveel geluid is. Als de eenden-
kooi volledig is hersteld, gaan we met 
een natuureducatieprogramma voor 
de groepen 7 en 8 langs de basis-
scholen. Daarin krijgt het erfgoed als 
ook de ecologie van de eendenkooi 
aandacht. De leerlingen krijgen 
aansluitend hier een rondleiding. Ze 
zullen zich verbazen hoe spannend 
het is om de natuur in stilte te beleven, 
want als die ontbreekt laten de wilde 
eenden het afweten.” Lees het hele 
verhaal elders in deze krant.

Castricum - De Eendenkooi van Asjes, die verscholen ligt achter de Laan 
van Albertshoeve en grenst aan het park Hendriksveld, is jarenlang 
verwaarloosd. Tot de gemeente het beheer in 2020 overdroeg aan de 
Stichting Natuur Instituut. Sindsdien is er door een grote groep vrijwilli-
gers hard gewerkt aan het herstel. Afgelopen zaterdag mocht wethouder 
Falgun Binnendijk de eerste handeling verrichten voor het uitgraven van 
een vangpijp.

Eendenkooi wordt in ere hersteld

Wethouder Binnendijk tijdens de openingshandeling. Naast hem Anton van Riel. 
Foto: Hans Boot

Castricum - De aangekondigde koudegolf in de maand januari is uitgebleven. Dit is aan de natuur te merken. De 
zachte winter zorgt ervoor dat sneeuwklokjes, krokussen en vroege narcissen nu al in bloei staan. Een voorbode van de 
naderende lente. Tekst en foto: Henk de Reus

Vroege bloei door zachte winter
MAAK VAN JE  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

DEZE 
WEEK 
IN DE 
KRANT

geen zorgen
wij bezorgen

snackbistrodetoren.nl

donderdag

kroketten

halve
prijs

BOTERKOEK VAN DE WEEK

KOKOS
BOTERKOEK WEKEN

KOKOS

5,95
IN MAAR LIEFST 10 SMAKEN
• PECAN/HONING
• KOKOS
• AMARENA/CRANBERRY
• TRIPLE CHOCOLATE
• FRAMBOOS

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

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

HOOGLANDER
BIEFSTUK, RIBEYE, ENTRECOTE, 
STOOFVLEES EN HAMBURGERS

30% KORTING

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ZUURKOOLSTAMPPOT 

MET ROOKWORST
SAMEN€ 6,99

VLEESWARENTRIO 
KATENSPEK, SALAMI,

BOTERHAMWORST
SAMEN € 5,99

SOEP VAN DE WEEK:
TOMATENSOEP, MOSTERDSOEP 

EN KIPPENSOEP
PER POT  € 3,99
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DONDERDAG 17 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Ruben Torres.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.00 
tot 12.00 uur met kerkcafé, plek 
voor ontmoeting en gesprek.

VRIJDAG 18 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 10.30 
tot 12.30 uur met stilte en bezin-
ning bij het aansteken van een 
kaars.

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

ZATERDAG 19 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars m.m.v. het koor Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur Meditatieve viering 
met samenzang, zangkoor 
Meditatief.

ZONDAG 20 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, pastor Eveline Masetti
Te volgen op radio Castricum en 
via de livestreamlink op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, vicaris Gerard Brug-
gink m.m.v. Gemengd Koor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. L. Van 
den Dool.

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Elsa 
Waljaard. Via https://www.egcas-
tricum.nl/go/livestream/

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

DINSDAG 22 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

OPINIE

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Vervolg voorpaginaverhaal

Als openingshandeling was bedacht 
dat wethouder Falgun Binnendijk 
door besturing van een graafma-
chine het begin van de eerste vang-
pijp mocht uitgraven. Een vangpijp 
is namelijk een vereiste voor een 
eendenkooi. Als de wilde eenden 
eenmaal in de pijp zwemmen, laat 
de kooiker deze schrikken, waardoor 
de eenden verder de pijp invliegen 
totdat ze in een vanghokje terecht 
komen en gepakt kunnen worden.
Voordat Binnendijk de hendels 
mocht bedienen, hield Anton van 
Riel, voorzitter van de Stichting 
Natuur Instituut, een welkomst-
woord en zei: ,,Fijn dat we met de 
gemeente een prachtige samenwer-
king hebben opgebouwd voor dit 
gebied. We zijn nu twee jaar 
onderweg en er is ook van alles 
gebeurd. Mede dankzij de vele vrij-
willigers, met Jan Eeltink als grote 
coördinator, is een groot oerwoud 
van takken en bramen opgeruimd, 
zijn de paden weer begaanbaar 
gemaakt en staan overal de sneeuw-
klokjes in volle bloei. Daarvoor 
bedank ik ook het CDA die zich sterk 
heeft gemaakt om van groen naar 

natuur te gaan om zodoende deze 
‘Parel van Castricum’ bekendheid te 
geven.’’

Educatiebanner
Vervolgens kreeg Binnendijk het 
woord: ,,Ik heb als wethouder al veel 
handelingen verricht, maar nog 
nooit een vangpijp gegraven. Nadat 
ik eerst hier op werkbezoek ben 
geweest, heb ik nu kunnen ervaren 
dat het met elkaar gelukt is om na 
twee jaar van een grote woestenij 
iets moois te maken. De gemeente-

raad heeft het beleidsplan voor dit 
gebied goedgekeurd en middelen 
beschikbaar gesteld om alles in oude 
glorie te kunnen herstellen.’’

Nadat de wethouder duidelijk plezier 
had in het happen van grond, mocht 
hij ook nog met Marianne Snijders 
een banner onthullen. Marianne is 
een van de vrijwilligers van de stich-
ting en heeft het ontwerp voor de 
banner gemaakt. Deze wordt vanaf 
nu gebruikt voor educatieve en 
informatieve doeleinden.

’We hebben van grote woestenij 
toch iets moois kunnen maken’

Marianne Snijders en de wethouder onthullen de banner. Foto: Hans Boot

Door Ans Pelzer

Deze motie werd medeondertekend 
door De Vrije Lijst, fractie Van 
Schoonhoven, Groen Links, PvdA en 
D66. Er is nu in totaal drie keer 
gesproken over de motie. De eerste 
keer waren er bewogen getuige-
nissen van bewoners (statushouders) 
van de Oosterzijweg en door lid 
Kooter opgetekende ervaringsver-
halen. Bewoners getuigden in de 
raad en in de door Kooter opgete-
kende verhalen dat ze het ‘beroerd 
hebben’ aan de Oosterzijweg.

Verschillende 
onderzoeksresultaten
Het college liet daarop in samenwer-
king met de eigenaar en Stichting 
Welzijn een onderzoek doen. Uit dat 
onderzoek komt naar voren dat de 
bewoners ‘het overwegend naar hun 

zin hebben’. Dit onderzoek werd 
gedaan onder verschillende groepen 
bewoners van de Oosterzijweg. 
Daarbij zitten ook respondenten met 
een ruimere kamer dan negen vier-
kante meter die de statushouders 
hebben.

Een vertegenwoordiger van Vluchte-
lingenwerk liet tijdens de tweede 
bijeenkomst weten de situatie ‘onac-
ceptabel’ te vinden.

‘Hoe moeilijk kan het zijn?’
Donderdag werd opnieuw over de 
situatie gesproken, voorafgaand aan 
een brief van het college. Daarin 
staat onder meer ‘dat er van alles niet 
klopt van hetgeen Vluchtelingen-
werk meldde’. Commissielid Valentijn 
de Brouwer (GroenLinks) riep zijn 
collega’s op om de motie te steunen. 
,,We vinden het mooi om met z’n 

allen uit te spreken dat we ons het 
lot van deze groep aantrekken.’’ 
Herman Sterken (Lokaal Vitaal): 
,,Maak er werk van. Die mensen 
hebben een verhaal. Doe een beetje 
extra, maak er een welkom van. Kom 
op nou! Hoe moeilijk kan het zijn?’’

Appels en peren
Twee onderzoeken, twee verschil-
lende uitkomsten. Je hoeft geen 
wetenschapper te zijn om te zien dat 
dat niet kan kloppen. Twee verslagen 
die zo ver uit elkaar liggen én qua 
opzet niet te vergelijken zijn. Dan 
gaat er dus iets mis. Noch het verslag 
van Kooter, noch het verslag van de 
Stichting Welzijn rechtvaardigt de 
term onderzoek.

Bestuurlijke opgave
De bestuurlijke opgave ligt voor de 
hand. Luister naar signalen, kijk, kijk 
opnieuw en vooral: neem mensen 
serieus. Zelfs als slechts één of 
enkele inwoners ongelukkig zijn 
vraagt dat aandacht en mogelijk een 
interventie. Een respectvolle 
benadering.

Idee: na de verkiezingen gaat het 
nieuwe college twee dagen team-
builden op de afdeling voor status-
houders aan Oosterzijweg. Geen tof 
hotel. Passen ze niet in die kleine, 
smalle bedjes? Moeten ze zo ver 
lopen om te plassen? Is het gehorig? 
Vies? Kom op! Het is maar voor twee 
nachtjes! Dat is een mooie combi-
natie van een eerste werkbezoek van 
het college én aandacht voor de 
situatie aan de Oosterzijweg.

Besluitvorming over de motie vindt 
plaats op 17 februari.

Limmen - Donderdag werd er in de gemeenteraad opnieuw gesproken 
over een motie over de huisvesting van statushouders aan de Ooster-
zijweg in Limmen. Belangrijke elementen in die motie: geef perspectief 
en laat deze sobere huisvesting niet eindeloos tijdelijk zijn.

‘Mensen worden ziek van de 
woonsituatie aan de Oosterzijweg‘

De entree van ‘Het Kleurengebouw’. Foto: Hans Boot

Castricum - Vanaf morgenavond 
19.30 uur kunnen inwoners van de 
gemeente Castricum gebruik maken 
van het Kieskompas. Dit is een stem-
hulp die kan helpen bij het maken 
van een keuze voor de gemeente-
raadsverkiezingen. In iets meer dan 
dertig stellingen helpt de stemhulp je 
door de standpunten van de partijen 
heen. Het Kieskompas is een samen-
werking tussen de makers van de 
stemhulp, de gri�e van de gemeente 
Castricum en de acht politieke 
partijen die in Castricum deelnemen 
aan de verkiezingen. Het invullen 
duurt ongeveer tien minuten. Bij de 
vorige gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018 is het Kieskompas in totaal 
16.910 keer ingevuld. Het is op www.
castricum.nl/verkiezingen te vinden.

Lokaal Kieskompas 
helpt bij het maken 
van een keuze
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Gemeentenieuws

Burenoverlast? Zorg dat het niet uit de hand loopt 
In Nederland wonen we behoorlijk 
dicht op elkaar. Het is daarom niet 
zo gek dat buren wel eens last van 
elkaar hebben. Vindt u het lastig om 
hier met uw buren over in gesprek 
te gaan? De Bemiddelingskamer 
helpt u om conflicten te voorkomen. 
Via buurtbemiddeling gaat u onder 
begeleiding van een bemiddelaar 
met uw buren in gesprek. De bemid-
delaars zijn vrijwilligers uit uw eigen 
gemeente. 

Neem contact op met de 
Bemiddelingskamer
Begrip voor elkaar hebben is belang-
rijk, maar soms lastig om op te bren-

gen. Heeft u last van of vragen over hard 
geluid, de tuin, pesten, verbouwen, huis-
dieren of parkeerproblemen? Bel dan voor 
advies naar Castricum 06-41198606. 
U kunt ook mailen naar 
info@debemiddelingskamer.nl 

Neem contact op met de 
Bemiddelingskamer
Buurtbemiddeling is gratis en wordt
 uitgevoerd door Stichting De Bemidde-
lingskamer. Op de website 
www.debemiddelingskamer.nl leest u 
meer over de werkwijze van buurt-
bemiddeling. Gemeente Castricum en 

ennemer onen ijn nanciers van 
buurtbemiddeling.

     

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

Commissies
19.45 – 20.45 Vervolgbehandeling voorbereiding van de nieuwbouw voor het 

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

Pauze
21.00 – 21.45 Vervolgbehandeling beleidskader Participatie en participatie-

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

1A Fractieverantwoording 2021
1B Controleprotocol incl. normenkader 2021 
2A Besluitenlijst raadsvergadering 3 februari 2022
2B Lijst van ingekomen stukken 
2C Lijst ter inzage gelegde informatie
2D Mededelingen van het college

- Algemeen
- Uit de samenwerkingsverbanden

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda

fleggen ambtseed door mw. an il
4 Debat raad
A Actuele politieke onderwerpen
5 Besluitvorming
A Zienswijze op Kadernota 2023 Cocencus
B Zienswijze op Kadernota 2023 Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar (RHCA)
C Zienswijze op Kaderbrief 2023 Werkorganisatie BUCH
D Zienswijze op Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland 

oord  incl. egionaal isicopro el en stic ting 
risicobeheer veiligheidsregio’s

E Zienswijze op Kadernota 2023 GGD Hollands Noorden
F Zienswijze op Kadernota 2023 VVI Alkmaar e.o.
G Zienswijze op Kadernota 2023 Recreatieschap Alkmaarder- 

en Uitgeestermeeromgeving (RAUM)
H Zienswijze op Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-

Holland Noord
I Beleidskader Participatie & concept participatieverordening 

incl. motie
J Fractieverantwoording 2021 (onder voorbehoud van 

commissiebehandeling)
K Controleprotocol incl. normenkader 2021 (onder voorbehoud 

van commissiebehandeling)
L Burgerinitiatiefvoorstel klimaatnoodtoestand (onder voor-

behoud van commissiebehandeling)
M Motie huisvesting Oosterzijweg 
N Voorstel adviesrecht, participatie & delegatiebesluit rondom 

Omgevingswet incl. amendementen
O Voorbereiding van de nieuwbouw voor het onderwijs in 

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

Gemeenteraad bezoeken en contact
Volg de raadsvergaderingen online
Op donderdag 17 februari vergadert de 
raad in de raadzaal. Vanwege de coro-
namaatregelen is er helaas maar beperkt 
ruimte voor publiek. Als u een vergadering 
wilt bezoeken, kunt u zich aanmelden via 
de griffie. Ook kunt u alle vergaderingen 
live volgen via castricum.raadsinformatie.
nl. Hier vindt u ook de vergaderstukken. U 
kunt de raadsvergaderingen ook achteraf 
terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de commis-
sievergaderingen, meld u dan uiterlijk 17.00 
uur op de dag van de vergadering aan bij 
de griffie. ij commissies die ijn aange-
merkt met een * (zie agenda) is inspreken 
niet (meer) mogelijk.   

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met u 
als inwoner in gesprek. Wilt u een verzoek 
doen, loopt u tegen een probleem aan of 

wilt u een idee voorleggen, meld u dan 
aan voor het Raadsspreekuur. Deze is elke 
2 weken op maandagavond. Aanmelden 
kan via de griffie  tot de donderdag voora -
gaand aan het spreekuur uiterlijk 12.00 uur. 
Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op 
28 februari 2022. Dit is tevens het laatste 
spreekuur van de huidige raadsperiode. 

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van 
Castricum een eigen Facebookpagina. 
Hier kunt u meer informatie vinden over de 

raads-agenda, maar ook updates over de 
verkiezingen en weetjes over de gemeen-
teraad. U kunt deze pagina vinden door op 
Facebook te zoeken naar Gemeenteraad 
Castricum. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  Heeft u nog vra-
gen dan kunt u terec t bij de griffie  e mail 
raadsgriffie castricum.nl  o  tele oon  
909 7014, 088 909 7094 of 088 909 9082.

Actie loopt tot 28 februari
Nog een paar dagen om aan te melden 
voor inkoopactie isolatie
Sinds begin november loopt er een 
regionale collectieve inkoopactie 
woningisolatie. Deze wordt georgani-
seerd door de gemeentes Castricum, 
Bergen en Heiloo in samenwerking 
met Duurzaam Bouwloket. U kunt zich 
hiervoor aanmelden tot maandag 28 
februari. Dus wees snel!

Binnen deze actie kunt u een scherp 
geprijsde en vrijblijvende o erte aanvragen 
voor de maatregelen  spouwmuurisolatie  
vloerisolatie, bodemisolatie, dakisolatie en 
isolerende beglazing. Vraag nu nog een 
vrijblijvende o erte aan via 
www.duurzaambouwloket.nl/bch-isoleert.

Inkoopactie
r ijn inmiddels al ruim .  o ertes aan-

gevraagd in de drie gemeentes. “We willen 
u graag verder helpen bij het energiezuinig 
maken van uw woning,” verklaart wethou-
der Binnendijk over de reden van de inkoop-
actie. “Uw woning isoleren is goed voor uw 

portemonnee, uw wooncomfort en voor 
onze toekomst.” Een collectief van vakkun-
dige regionale isolatiebedrijven biedt u deze 
mogelijk eid voor een sc erpe o erte.

Meer informatie en webinars terugkijken
In november 2021 waren er verschillende 
webinars  n voor energiebesparing in een 
vooroorlogse woning, één voor energiebe-
sparing in een jaren ’90-’00 woning, en één 
speci ek over de inkoopactie. lle webinars 
zijn terug te kijken. U kunt zich aanmelden 
voor de inkoopactie, een webinar terugkij-
ken en informatie ontvangen over landelijke 
en gemeentelijke subsidie door te kijken 
op www.duurzaambouwloket.nl/castricum. 
U kunt ook zelf een stappenplan maken 
voor het verduurzamen van uw woning via 
woningplannner.duurzaambouwloket.nl.

Duurzaam Bouwloket is bereikbaar per 
mail via  in o duur aambouwloket.nl 
o  tele onisc  via tele oonnummer  
072 - 743 39 56.
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Het plan voorziet in de herontwikkeling van jachthaven Laamens aan de Geesterweg 10 
te Akersloot tot woningbouwlocatie bestaande uit: 90 appartementen (waarvan 27 in 
het sociale segment) verdeeld over verschillende gebouwen, 14 recreatiearken en een 
plein met een horecavoorziening aan het water. Er wordt een parkeerkelder gerealiseerd 
en het bestaande parkeerterrein aan de Geesterweg blijft gehandhaafd. De bestaande 
gebouwen worden gesloopt, de havenkom blijft nagenoeg geheel in tact.

Gebleken is dat ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de te toetsen gevels van de 
nieuw te bouwen woningen aan de Geesterweg, een hogere geluidsbelasting optreedt 
dan de voorkeursgrenswaarde van deze geluidsbron, zijnde 48 dB. Daarom is een 
hogere waarde verleend.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (geluid) kunt u 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële 
publicatie. Vanaf 17 februari tot en met 31 maart 2022 ligt het plan ter inzage in het 
gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunt u bij de Raad van State beroep instellen tegen 
het plan. Na de inzagetermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Wilt u dit niet? 
Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad 
van State.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze besluiten. Dit brengt onder meer 
met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroepschrift 
dienen te worden opgenomen. De beroepsgronden kunnen na afloop van de 
beroepstermijn niet worden aangevuld. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard 
indien binnen de beroepstermijn niet alle beroepsgronden zijn ingediend. Verder 
verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard van den Haak, Team 
Plannen en Projecten van de gemeente Castricum, via telefoonnummer 14 0251.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Jachthaven Laamens Akersloot’ 

Op 11 februari 2021 heeft het college een overeenkomst gesloten met Van Vliet 
Beheer b.v. te Castricum. Het betreft de ontwikkeling en bouw van 24 appartementen 
aan de Soomerwegh en het Raadhuisplein in Castricum.

In het kader van dit project is ook besloten tot verkoop van een strook grond gelegen 
aan de Soomerwegh te Castricum en direct aansluitend gelegen aan het bestaande 
gebouw Raadhuisplein 3. In deze situatie is uitsluitend de beoogde koper de gegadigde 
die in aanmerking kan komen voor deze aankoop, omdat dit bedrijf tevens eigenaar is 
van de bouwlocatie.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer P.C.M. Trávnicek, 
domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 
onder nummer 088 909 7346.

Kennisgeving gesloten samenwerkingsovereenkomst 

Bleumerweg 12 in Castricum, het brandveilig gebruik maken van het pand, datum 
ontvangst 7 februari 2022 (Z22 061007)
Burg Boreelstraat 5 in Castricum, het realiseren van een uitweg, datum ontvangst 
6 februari 2022 (Z22 060937)
Duinenboschweg 17 t/m 21 en 50 t/m 76 in Castricum, het bouwen van 
meerwerkopties bij de 17 woningen, datum ontvangst 4 februari 2022 (Z22 060880)
Hoocamp 9 in Akersloot, het bouwen van een schuur met veranda, datum 
ontvangst 8 februari 2022 (Z22 061336)
Hogeweg 33 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 7 februari 
2022 (Z22 061038)
Iepenlaan 15 in Castricum, het slopen van de oude garage en vervangen voor een 
atelier, datum ontvangst 7 februari 2022 (Z22 061069)
Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, datum ontvangst 6 februari 
2022 (Z22 060948)
Pernestraat 12 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning, datum ontvangst 3 februari 2022 (Z22 060771)
Stierop 2 in de Woude, het bouwen van een potstal, datum ontvangst 7 februari 
2022 (Z22 061090)
Tijm 6 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en wijzigen van de gevels, datum 
ontvangst 6 februari 2022 (Z22 060938)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum, het aanleggen van een padelbaan, 
verzenddatum 10 februari 2022 (Z044598)
Breedeweg 44 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 3 februari 
2022 (Z054863)
Clusiuslaan 4 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 3 februari 
2022 (Z057492)
De Noord 3 in Akersloot, het bouwen van een brug, verzenddatum 4 februari 2022 
(Z054542)
Geesterduin 66 in Castricum, het toevoegen van een sealbag en een geldautomaat, 
verzenddatum 9 februari 2022 (Z055868)
Hogeweg 115 in Limmen, het (tijdelijk) plaatsen van een woon unit, verzenddatum 
7 februari 2022 (Z22 059255)
Johan Willem Frisostraat 18 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 4 februari 2022 (Z055533)
La Fontainestraat 7 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (achterzijde), 
verzenddatum 9 februari 2022 (Z22 058186)
Laan van Albert’s Hoeve 45 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, 
verzenddatum 7 februari 2022 (Z22 059408)
Molenbuurt 22c in Akersloot (De Skulper kavel 2), het bouwen van een woning en 
een garage, verzenddatum 7 februari 2022 (WABO2101729)
Prins Mauritsstraat 41 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
7 februari 2022 (Z22 060291)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Cesar Franckstraat 5 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
20 januari 2022 (Z056277)
Den Burglaan 26 in Limmen, het vergoten van de woning, verzenddatum 25 januari 
2022 (Z054197)
Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een mantelzorgwoning, 
verzenddatum 1 februari 2022 (Z056513)
Kerklaan 21 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 26 januari 
2022 (Z22 058151)
Oranjelaan 43 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
19 januari 2022 (Z054836)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 31 januari 2022 
(Z056841)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

De Bloemen 95 in Castricum het bouwen van een woonwagen, verzenddatum 
9 februari 2022 (Z056211)
Dusseldorperweg 139a en 139b in Limmen het vergroten van de woningen, 
verzenddatum 9 februari 2022 (Z056280)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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Dag en nacht bereikbaar
072 507 0477

Wij werken samen 
naar een afscheid 
toe dat bij u en uw 
leven past

Wendy van der Meer
Uitvaartbegeleider

Wij werken samen 
een afscheid 

toe dat bij u en uw 

ANNO NU
uitvaartverzorging
ANNO NU
uitvaartverzorginguitvaartverzorging

Voor een persoonlijke begeleiding
geheel naar uw wensen,
ongeacht waar u verzekerd bent.

Een gratis prijsopgave binnen een dag

T. 06 41 73 95 49 

24/ 7 bereikbaar
info@uitvaartannonu.nl
www.uitvaartannonu.nl

Petra van der Meer

•  Limmen, Castricum e.o.

•  24 uur per dag bereikbaar

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

•  Ongeacht waar u verzekerd bent

072 5055740  |  06 23582577  

Uitvaartverzorging 
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk · Respectvol · Betaalbaar

10 
JAAR

Bezoek uitvaartverzorgingyvonne.nl 

voor al uw vragen.

Samen met m� n team sta ik klaar 
om u persoonl� k te begeleiden
 na het overl� den van uw dierbare.
Een waardevol afscheid 
ontstaat door t� d en aandacht.

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

FAMILIEBERICHTEN 
OOK ONLINE

Castricum - Herken je dat? Je hebt 
net een boek gelezen, maar je bent er 
nog niet klaar mee. Dat ene perso-
nage blijft in je hoofd hangen... Hoe 
zit het nou met dat open einde? En 
hoe zou de ver�lming van dit boek 
zijn? Kortom, je wilt er graag nog over 
doorpraten. Dat kan! Je kunt namelijk 
lid worden van een leesclub. Met een 
leesclub lees je met een groepje 
mensen in een bepaald tijdsbestek 
steeds allemaal hetzelfde boek. Na 
a�oop spreek je ergens af om het 
boek te bespreken.
De bibliotheek levert speciale ko�ers 
aan leesclubs. Je maakt eerst de keuze 
voor een boek uit een uitgebreide 
boekenlijst. Op deze lijst staan zowel 
klassiekers als actuele titels. De ko�er 
van je keuze bevat zeven exemplaren 
van hetzelfde boek en achtergrondin-
formatie over het boek en de auteur. 
Wel zo makkelijk! Het enige dat je 
hoeft te doen is een boek kiezen en 
een datum afspreken.
Wat brengt deelname aan een lees-
club je? Een deelnemer aan een 
Castricumse leesclub schreef: ,,Lezen 
verruimt je blik, waardoor je soms tot 

andere inzichten komt.’’ Iemand van 
een leesclub uit Bergen zei: ,,Je komt 
tot mooie gesprekken. De gesprekken 
verdiepen zich, wat je niet bereikt met 
een normaal bezoekje aan elkaar.’’ Een 
andere deelnemer van een Castri-
cumse leesclub: ,,Elke maand zomaar 
een boek in je schoot geworpen 
krijgen voelt als een cadeautje.’’
Je hoeft voor deelname aan een lees-
club geen lid van de bibliotheek te 
zijn. Het bedrag dat een leesclub 

betaalt aan de bibliotheek voor de 
leesclubservice is 145 euro per jaar. In 
een leesclub die uit zeven deelnemers 
bestaat, betaal je per deelnemer dan 
20,72 euro per jaar, dat is ongeveer de 
prijs van een boek.
Heb je interesse om mee te doen aan 
een bestaande leeskring of om zelf 
een leesclub te starten? Kijk op bknw.
nl/leesclub voor meer informatie, de 
lijst van beschikbare boeken en 
aanmelden.

Samen lezen is veel leuker…!

Samen praten over de gelezen boeken in een leesclub geeft veel voldoening. 
Afbeelding: aangeleverd

De rechter oordeelde vorige week 
woensdag dat de aangedragen 
verkeersaspecten niet op voorhand 
aanleiding geven om te verwachten 
dat het uitwerkingsplan in de bodem-
procedure geen stand zal houden. Het 
schorsingsverzoek is daarom niet 
toegekend. Ontwikkelaar GEM kan nu 
door met de plannen en verder met 
de aanvraag van de omgevingsver-
gunning. De inhoudelijke behandeling 
van het beroep, de zogenaamde 
bodemprocedure, vindt naar verwach-
ting over een aantal maanden plaats.

Verkeer
De bewoners hebben vooral zorgen 
over de toename van verkeersdrukte 
door de nieuwe woningen, zeker 
zolang er nog geen aansluiting is op 
de A9. Burgemeester en wethouders 
zijn zich bewust van de verkeerssitu-
atie maar wijzen ook op het belang 
van nieuwe woningen. Met de herin-
richting van verschillende wegen zoals 
de Rijksweg en Visweg verbetert de 
doorstroming en de verkeersveilig-
heid. De gemeente gaat over de 
Kapelweg in gesprek met de bewo-

ners in de directe omgeving.

Woningen bouwen bevordert 
doorstroom
Wethouder Paul Slettenhaar van 
verkeer en wonen: ,,Ik ben blij met 
deze uitspraak. De bouw van deze 
dertig woningen is erg belangrijk voor 
Limmen. Het stimuleert de door-
stroom, waardoor starters ook weer 
kansen krijgen. Natuurlijk hebben we 
oog voor de verkeersproblemen. 
Daarom worden de Rijksweg, 
Pagenlaan en Visweg heringericht. Het 
drukke deel van de Visweg is al gereed 
en een rotonde is in voorbereiding. 
Allemaal maatregelen om doorstro-
ming en verkeerveiligheid te verbe-
teren. We blijven hierover in gesprek 
met de bewoners.’’

Procedure inzake woningbouw 
Limmer Linten kan weer verder
Limmen - De gemeente mag verder met de procedure voor de bouw van 
dertig woningen aan de Kapelweg. Dat is het oordeel van de Raad van 
State in een zaak die enkele omwonenden hadden aangespannen. Het 
plan staat bekend als Limmer Linten Fase 3a. Omwonenden maakten 
bezwaar vanwege zorgen om de extra verkeersdrukte.

Erfrecht en uitvaart zijn zaken 
waarmee iedereen in zijn leven een 
keer te maken krijgt, maar waarvan 
de meeste mensen niet voldoende 
weten om de beste keuzes te 
kunnen maken. Deze beurs vormt 
voor iedereen de perfecte gelegen-
heid om informatie in te winnen en 
contact te leggen met de juiste 
mensen. Het initiatief voor de beurs 
komt van Erfrechtinfo, het bedrijf 
dat kosteloos adviseert over erfrecht 
en daaraan gelieerde thema’s.

In samenwerking met Geld uit de 
Stenen en Wanmaker Uitvaart heeft 
Erfrechtinfo een compleet 
programma samengesteld, waarbij 

ook diverse andere organisaties 
betrokken zijn. Zo komt een verte-
genwoordiger van Hospice Bever-
wijk langs om te vertellen over de 
terminale zorg in huiselijke sfeer die 
men biedt in het hospicehuis. De 
Nederlandse Vereniging voor een 
Vrijwillig Levenseinde (NVVE) geeft 
uitleg over de mogelijkheden om 
zelf de regie in handen te nemen 
met betrekking tot het levenseinde. 
APMS Thanatopraxie informeert 
over de mogelijkheden tot lichte 
balseming van een overledene, 
zodat opbaring zonder koeling 
mogelijk is.
Door Erfrechtinfo worden presenta-
ties verzorgd over schenken op 

papier, belasting besparen in een 
(levens-)testament en de Wet lang-
durige zorg. Wanmaker Uitvaart licht 
toe hoe de persoonlijke begeleiding 
bij afscheid en uitvaart geregeld is 
en Geld uit de Stenen geeft 
adviezen over het benutten van de 
overwaarde van een woning. Een 
zeer veelzijdig programma dus, dat 
van 10.00 tot 21.00 uur wordt 
aangeboden. Verder zijn er kraam-
pjes van onder meer Ko�ertje 
Troost, Stichting Laat Uw Huisdier 
Na, Stichting Erfrechtloket Neder-
land en Levana Urnen. Bezoekers 
hoeven zich niet vooraf te regis-
treren. Cultureel centrum Jans-
heeren is gevestigd aan het Malte-
zerplein 1 in Heemskerk. Het tijd-
schema van alle presentaties is op 
www.erfrechtinfo.com te vinden. 
Vragen? Bel: 085 0601070.

Regio - Op dinsdag 22 februari vindt in cultureel centrum Jansheeren in 
Heemskerk de allereerste informatiebeurs op het gebied van erfrecht en 
uitvaart plaats. Diverse organisaties met specialisaties op dit gebied 
presenteren zich die dag door middel van kraampjes en presentaties aan 
het publiek. De beurs is zowel overdag als ’s avonds te bezoeken en de 
toegang is gratis.

Eerste Informatiebeurs Erfrecht en 
Uitvaart van Nederland in Heemskerk





8 inderegio.nl • 16 februari 2022NIEUWS

LEZERSPOST

Regelmatig �ets ik naar het ‘stille strand’, zo ook op woensdagmiddag 2 februari, om te zien wat de golven met de 
duinen hadden gedaan (maandag het hoge water gezien, tussen de strandpaviljoens). Gelukkig kon ik vanaf het 
hoge duin goed afdalen naar het strand. Eenmaal op het strand heb ik foto’s gemaakt van de strandafgang (zie de 
foto met de blauwe kliko’s), hier was een kleine klif ontstaan, maar verderop zag het er veel indrukwekkender uit, 
zie de andere foto. ik loop meestal even naar het ‘drukke’ strand. Terug weer bij het ‘stille strand’ was het geen echt 
probleem om daar weer naar boven te gaan, Dus het verhaal op de voorpagina van 9 februari lijkt indrukwekkend, 
maar klopt niet. Verder is de Castricummer voor mij een onmisbare krant.

Annalize Karsten, Castricum

Limmen - Brouwerij Dampegheest 
presenteert de vijfde special, 
genaamd ‘Bekem’ in het proe�okaal 
aan de Schoollaan 1 in Limmen. De 
‘Bekem’ is een amberkleurig bier met 
6.5% alcohol en een subtiele rooks-
maak. Hiervoor is een deel van de 
mout urenlang (door Rinus Koot in 
zijn visrookkast) koud gerookt boven 
het vuur van fruitbomenhout. Kom 
hem proeven in het proe�okaal op 
20 van 15.00 tot 20.00 uur. Daarna is 
dit bier ook verkrijgbaar via de 
bekende verkooppunten. De derde 
zondag in maart is de presentatie 
van de lentebock Ut 1e Kieftai. De 
Lentebokkentocht Limmen-Heiloo, 
waar Brouwerij Dampegheest ook 
aan meedoet, is 23 april. Verdere 
informatie is via Facebook en de 
website www.dampegheest.nl te 
vinden.

Nieuwe special ‘Bekem’ in 
r e kaal am eghee

De vijfde special van Brouwerij 
Dampegheest kreeg de naam ‘Bekem’. 
Foto: aangeleverd

Tijdens de voorjaarsvakantie wordt 
op zondag 20, woensdag 23, 
zaterdag 26 en zondag 27 februari 
een speciale kinderrondleiding 
gegeven. Je staat oog in oog met 
Hilde, Cees ‘de steentijdman’ en de 
romeinse soldaat en leert aan de 
hand van spannende verhalen wie 
zij waren en hoe zij leefden. 

Op de andere dagen is er een regu-
liere rondleiding die ook geschikt is 
voor het hele gezin.

ArcheoHotspot
In de voorjaarsvakantie is de 
ArcheoHotspot elke dag geopend. 
Hier kruip je in de huid van een 
echte archeoloog en ontdek je de 
wondere wereld achter de archeo-
logie. Pak een vergrootglas, pincet 
of rolmaat en help mee de vond-
sten uit een beerput te sorteren of 
scherven aan elkaar te plakken.

Kleur en doetafel
Terwijl de (groot-)ouders kunnen 

genieten van een heerlijk kopje 
ko�e in het café kunnen de 
kinderen hun creativiteit kwijt aan 
de kleur- en doetafel met kleur-
platen en knutselwerken binnen 
het thema archeologie.

En meer...!
Naast alle extra activiteiten kun je 
natuurlijk altijd speurtochten doen 
door de vaste en tijdelijke tentoon-
stelling, de ArcheoGame spelen, 
zelf vondsten onderzoeken in het 
ArcheoLab en spelen met de inter-
actieve zandbak. 

Huis van Hilde is geopend dinsdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 
17.00 uur. Kijk op www.huisvan-
hilde.nl voor meer informatie.

Castricum - In de voorjaarsvakantie organiseert archeologiemuseum 
Huis van Hilde allerlei extra activiteiten voor de hele familie. Naast de 
tentoonstelling waarin je zo’n duizend archeologische schatten uit de 
provincie Noord-Holland kunt ontdekken, leer je hoe de mens�guren uit 
de tentoonstelling vroeger leefden en kun je zelf aan de slag als 
archeoloog.

rjaar akan ie in ui  an ilde
Voor kinderen is er deze voorjaarsvakantie van alles te beleven in archeologiemuseum Huis van Hilde. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Vanuit mijn appartement zag ik dit mobiele toilet op de hoogste bouw-
laag staan van het bouwwerk aan de Smeetslaan in Castricum. Alleen 
bestemd voor HOGE NOOD?

Huub Passtoors, Castricum 

Op 12 februari 2022 was de papiercontainer op het Kooiplein weer 
propvol. Papier toch maar in grijze bak doen? Of heeft onze gemeente 
een oplossing?

M. Mulder Tersteege, Castricum

Hoge nood

Papiercontainers

Kliffen op het strand

LOKAAL VOOR JOU!

Elize Bon, nr. 1

WIJ WILLEN EEN
DUURZAAMHEIDSFONDS
VOOR MENSEN MET EEN

KLEINERE BEURS

Stem lijst 3

Castricum

LOKAAL VOOR JOU!

Elize Bon, nr. 1
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KLEINERE BEURS

Stem lijst 3

Castricum
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Tre�ers BUCH is een leuke en makke-
lijke manier om nieuwe mensen te 
leren kennen. Hier vind je mensen van 
diverse leeftijden uit de regio’s Heiloo, 
Castricum, Uitgeest en Bergen die net 
als jij op zoek zijn naar ‘gewoon’ een 
vriend of vriendin voor gezelschap en 
het gezamenlijk ondernemen van 
activiteiten. Claudia Spit van Tre�ers 
BUCH legt uit: ,,Het is een website om 
nieuwe mensen te leren kennen en 
samen activiteiten te ondernemen in 
deze regio. We richten ons op inwo-
ners van de BUCH (Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo) om vriend-
schappen in de eigen omgeving te 
stimuleren. De activiteiten vinden 
plaats in de BUCH of starten vanuit de 
BUCH.’’

De organisatie achter Tre�ers BUCH 
plaatst activiteiten, maar ook de leden 
zelf kunnen activiteiten bedenken en 

deze op de website zetten. Door het 
meedoen aan activiteiten en samen 
op pad te gaan kunnen er nieuwe 
vriendschappen ontstaan. ,,Tre�ers 
BUCH is voor inwoners vanaf 20 jaar 
tot 75 jaar en ouder. Ons platform 
staat voor iedereen open, zolang je 
respectvol met elkaar omgaat, het 
leuk vindt om nieuwe mensen te 
leren kennen en gezellige activiteiten 
te ondernemen. We hebben de activi-
teiten in zes verschillende categorieën 
verdeeld. Zo kun je bijvoorbeeld 
kiezen voor actief/sportief, muziek/
theater of eten/drinken. Op de 
website lees je er meer over.’’

Het lidmaatschap kost 5 euro per 
kwartaal, het eerste hal�aar van 2022 
is gratis. Neem voor meer informatie 
contact op via info@tre�ersbuch.nl of 
bel met het Trefpunt Heiloo via 
nummer 072 5331297.

Maak nieuwe vrienden in eigen 
regio dankzij Treffers BUCH
Regio - Ben je op zoek naar iemand met wie je een interesse deelt, een 
wandel/�etsmaatje of gewoon iemand voor de gezelligheid? Vanaf 
februari lanceren de welzijnsorganisaties uit Heiloo, Uitgeest en 
Castricum een gezamenlijke nieuwe website, genaamd Tre�ers.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mijn buurman was 2 jaar geleden als recruiter aan het werk 
gegaan bij een Amsterdams bedrijf. Na 2 jaar kreeg hij een 
mooi aanbod van een ander recruitmentbedrijf en wilde 
daar aan de slag. Maar in de arbeidsovereenkomst stond een 
concurrentiebeding opgenomen met aanzienlijke boetes. 
Mijn buurman vroeg om advies, want hij wilde de nieuwe 
baan niet aan zijn neus voorbij laten gaan. 

Het concurrentiebeding was op zich goed opgesteld, 
maar het recht kent wel enkele gronden om onder een 
concurrentiebeding vandaan te komen. Eén van die gronden 
is dat een concurrentiebeding door de rechter beperkt kan 
worden als de werknemer elders een aanzienlijk betere 
baan kan vinden en het belang van de werkgever niet 
wezenlijk wordt geschaad.

We hebben eerst geprobeerd om in goed onderling overleg er uit te komen met de werk-
gever, maar dat lukte niet. Vervolgens heb ik een kort geding aanhangig gemaakt waarin 
schorsing van het concurrentiebeding werd gevorderd. De werkgever probeerde de rechter er 
uit alle macht van te overtuigen dat als het concurrentiebeding zou worden geschorst, haar 
hele bedrijfsmodel aangetast zou worden. Maar uiteindelijk kon de werkgever onvoldoende 
aantonen dat deze junior-recruiter beschikte over vertrouwelijke bedrijfsgegevens en werd 
het concurrentiebeding geschorst.

Deze keer kon ik de zaak gelukkig regelen. Maar kijk goed uit met een concurrentiebeding, 
want ik andere situaties kan dat tot grote �nanciële schade leiden!

Mr. Mitchel Schildwacht
Tanger Advocaten N.V., altijd vertrouwd dichtbij!

Alkmaar 072-5312000
Haarlem 023-5121400
Velsen 0255-547800

Concurrentiebeding

Mr. Mitchel Schildwacht

Castricum - Viva! Zorggroep heeft 
voor woonzorgcentrum De Santmark 
72 nieuwe stoelen aangeschaft. Deze 
stoelen zijn verstelbaar en hebben 
een comfortabele zitting. Ook zijn ze 
makkelijk te verschuiven. In verschil-
lende zitjes en in de huiskamers zijn 

de mooie stoelen met groene stof-
fering neergezet. Teamleden Chris, 
Astrid en Edwin hebben dit samen 
met locatiemanager Elmer mogelijk 
gemaakt. Esther, de contactpersoon 
van leverancier Vervoort, kwam de 
stoelen persoonlijk brengen.

Nieuwe stoelen voor De Santmark

De stoelen, hier nog in de vrachtwagen, staan inmiddels op hun plek.
Foto: aangeleverd

Bakkum - Paragliders nemen, geholpen door de thermiek en de hellingstijgwind, bij strandopgang Bad Noord de 
schade op die storm Corrie heeft aangericht. De duinen zijn hier zo’n vier meter hoog weggeslagen en de strandop-
gang is nauwelijks bereikbaar. Het toont de kracht van het recente natuurgeweld aan. Tekst en foto: Henk de Reus

Paragliders bekijken schade aan duin

De FNV organiseert verschillende 
debatten in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar 
laat weten dat politici van Forum 
voor Democratie en de PVV ‘geen 
podium krijgen’. ‘Deze partijen discri-

mineren en sluiten in hun uitingen 
groepen mensen uit. 
Deze uitingen zijn in strijd met de 
grondslag en de fundamentele 
waarden van de FNV’, zo is te lezen 
op de website.

Fractievoorzitter Ralph Castricum: 
,,Hoewel FVD en PVV niet meedoen 
in Castricum, vertegenwoordigt 
Forza! voor een groot deel deze 
groep kiezers. Het uitsluiten van 
genoemde partijen is een ondermij-
ning van de democratie. Daarom 
hebben wij besloten om niet deel te 
nemen aan het debat.’’

Castricum - Forza! Castricum doet niet mee aan het FNV-verkiezingsdebat 
in Alkmaar omdat partijen als FVD en de PVV niet welkom zijn.

Forza!: geen deelname FNV-
debat na ‘uitsluiting’ FVD en PVV 

Joost Cornelis
nr. 6

INVESTEREN IN
EENZAAMHEIDSAANPAK

IS EN BLIJFT NODIG.

Stem lijst 3

LOKAAL VOOR JOU!
Castricum

Joost Cornelis
nr. 6

INVESTEREN IN
EENZAAMHEIDSAANPAK

IS EN BLIJFT NODIG.

Stem lijst 3

LOKAAL VOOR JOU!
Castricum
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In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen wekelijks twee lijsttrekkers aan het woord. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente 
Castricum? Deze week: Harold Ebels (D66) en Rob Dekker (VVD).

Gemeenteraadsverkiezingen  2022
Lijsttrekkers aan het woord

Door Hans Boot

Ebels voelt zich al lang thuis bij D66: 
,,Ik heb er nu twee termijnen als 
raadslid opzitten. Daarvoor was ik 
een paar jaar actief voor de vereni-
ging als bestuursvoorzitter van de 
afdeling Castricum. Voor de nieuwe 
raadsperiode heb ik mij beschikbaar 
gesteld als lijsttrekker. Na een derde 
plaats op de lijst in 2014 en tweede 
plaats in 2018 vond ik het tijd worden 
om de troepen aan te voeren.’’

‘Brede belangstelling’
Op de vraag wat hij zo leuk vindt aan 
politiek, antwoordt Harold: ,,Van huis 
uit heb ik hiervoor een brede belang-
stelling. Het gaat namelijk altijd over 
de kwaliteit van de omgeving waarin 
je leeft. Daarbij bedoel ik niet alleen 
de ‘stoeptegel’, oftewel de fysieke 
aspecten, maar ook de maatschap-
pelijke aangelegenheden die van 
belang zijn voor het dagelijks leven. 
Voorbeelden zijn de gezondheids-
zorg, woningbouwplannen, onder-
wijs etc. Heel divers dus. Je kunt ook 
je ei kwijt in de raads- en commissie-
vergaderingen en er zijn weinig 

plekken waar je zoveel invloed hebt 
op de besluitvorming als in de 
gemeenteraad.’’

Drie thema’s
Ook deze lijsttrekker vestigt graag de 
aandacht op het verkiezingspro-
gramma van zijn partij: ,,Dat is op 18 
januari door onze leden vastgesteld. 
Drie thema’s komen daarin promi-
nent naar voren. Dat zijn wonen, 
klimaat en onderwijs. Wat wonen 
betreft vinden wij dat er in de afge-
lopen periode veel te weinig sociale 
woningen zijn gerealiseerd. Het 
accent ligt teveel op de vrije sector, 
met als gevolg dat er meer ruimte in 
beslag wordt genomen. We halen dus 
niet het maximale uit de schaarse 
locaties die we nog kunnen ontwik-
kelen. De gemeente moet ook meer 
de regie voeren over de woning-
bouwprogramma’s en niet alles aan 
de markt overlaten.’’

‘Tandje bij voor klimaat’
Het tweede thema noemt Ebels 
mondiaal: ,,Om aan de doelstellingen, 
die in het landelijke Klimaatakkoord 
zijn vastgelegd, te kunnen voldoen 

moeten we ook lokaal een tandje 
bijzetten. Bijvoorbeeld door inwoners 
te helpen bij het vinden van 
passende maatregelen om energie te 
besparen. CALorie verzet daarbij veel 
goed werk, maar tegen onze zin in is 
de subsidieregeling voor deze plaat-
selijke coöperatie echter de nek 
omgedraaid. De gemeente kan zelf 
ook meer doen door zonnepanelen 
aan te brengen op daken van 
gemeentelijke gebouwen.’’

Over het derde item zegt Ebels: ,,Wij 
maken ons sterk voor de integrale 
kindcentra (IKC’s) voor het onder één 
dak brengen van kinderopvang en 
basisonderwijs, waardoor er veel 
meer mogelijk is om een succesvol 
leer- en ontwikkelingsmilieu te 
creëren. Een mooi voorbeeld is een 
‘rijke schooldag’, waarin zaken als 
natuur, cultuur, sport en onderwijs 
elkaar versterken. Als gemeente moet 
je ook je nek uitsteken om de huis-
vesting van IKC’s op een hoog-
waardig niveau te brengen.’’

Hoger bouwen
Over de invulling van de mogelijk te 
bebouwen groene ruimtes neemt 
D66 een duidelijk standpunt in: ,,Wij 
deinzen er niet voor terug om op 
bepaalde plekken hoger te bouwen 
dan voorheen, omdat we met z’n 

allen niet alleen meer woningen 
willen maar ook de open gebieden 
tussen de dorpen en natuurlijk ook 
parken en speelplekken niet willen 
volplempen. Verder is behoud van 
cultuur een gegeven dat hoog bij ons 
in het vaandel staat. Dat betekent dat 
functies als een bibliotheek, jonge-
rencentrum of Geesterhage niet 
verloren mogen gaan.’’

‘Zetel meer’
Als toelichting op de kandidatenlijst 
laat de lijsttrekker weten: ,,Deze is 

zeer gemêleerd met ervaren, talent-
volle raadsleden en frisse nieuwko-
mers en bevat vijftien namen. 
Mariska El Ouni staat op twee en Ivor 
Balke op drie. Onze jongste kandidaat 
is 22 jaar en de oudste 80. Als lijst-
duwer heeft ‘good old’ Marcel 
Steeman zich beschikbaar gesteld. Ik 
loop niet op de prognoses vooruit, 
maar hoop dat D66 het in de afge-
lopen vier jaar dusdanig goed heeft 
gedaan dat de kiezer ons dat straks 
uitbetaalt en dat dit resulteert in een 
zetel meer!’’

Door Ans Pelzer

Het is te merken dat Rob al erg lang 
actief is in Akersloot. Veel inwoners 
kennen hem en komen voor een 
praatje. Rob is bij heel wat vereni-
gingen te vinden. De scouting, de 
Sinterklaasintocht, de Ondernemers-
vereniging… Met zoveel activiteiten 
kom je vanzelf in aanraking met de 
lokale politiek. Sinds 2008 schuift hij 
regelmatig aan bij de VVD-fractie. 
Eerst als commissielid, raadslid en 
sinds 2018 als lijsttrekker. Bij de 
aankomende verkiezingen is hij 
opnieuw lijsttrekker. Die lijst is een 
mix van jong en oud, ondernemers, 
studenten en mensen uit het 
bedrijfsleven. Bovenal, vijf nieuwe 
mensen in de politiek bij de eerste 

tien. De volledige top tien bestaat – 
naast Rob – uit Gerrit Krouwel, 
Jeroen Slot, Martin Coenen, Tessa 
Esser-de Bree, Daan Hespe, Victor van 
der Wel, Andries de Rooij, Renata 
Shalders en Loek Wellink. Waar ligt 
de focus bij de VVD de komende 
periode?

Gedi�erentieerd bouwen
Rob: ,,Zoals in heel Nederland is 
betaalbare woningbouw ook wat ons 
betreft het allerbelangrijkste. We 
moeten gedi�erentieerd bouwen. 
Een mix van sociaal, midden en het 
duurdere segment volgens de 
verhouding 30/40/30. Die verhou-
ding is nodig om nieuwbouw-
plannen ook betaalbaar te houden. 
De gemeente heeft geen eigen 

grond en de grote vraag is dus waar 
woningbouw kan plaatsvinden. Dat 
vraagt om creativiteit. We moeten op 
zoek naar grotere percelen zodat je 
ook ruimte kunt creëren voor zorg-
woningen. De kernen zijn eigenlijk al 
vol. Wat rest zijn oude bedrijfsloca-
ties, parken, kerken en scholen. En 
zodra die locaties in beeld komen, 
start daarmee ook vaak de weer-
stand. Begrijpelijk, direct omwo-
nenden hebben ook rechten. Maar 
het zijn duivelse dilemma’s. Ja 
zeggen tegen de een, betekent nee 
voor de ander.’’

‘Meer locaties’
Als we bijvoorbeeld in vijf procent 
van het buitengebied zouden mogen 
bouwen is er al veel meer mogelijk. 
Maar ook daar, sommige partijen 
vinden dat overigens heel �jn, belet 
de provincie nieuwbouw met opge-
legde regels. We hebben medewer-
king nodig van de hogere overheden 
zoals het rijk en de provincie om te 

mogen bouwen. Op dit moment is 
alleen binnenstedelijke inbreiding 
mogelijk. Wij blijven ijveren voor 
meer locaties. Via diverse moties 
hebben wij de afgelopen jaren 
gestuurd op meer woningbouwpo-
tentie. Na de verkiezingen moeten 
we direct aan de gang met een 
betere woonvisie en de aantallen 
woningen per kern inzichtelijk 
maken. Maar het mag duidelijk zijn, 
in gelul en procedures heeft nog 
nooit iemand een thuis gevonden.’’

Duurzaamheid en �nanciën
Net als onze inwoners vinden we 
duurzaamheid belangrijk. Onze afval-
scheiding gaat inmiddels voortva-
rend. Maar als gemeente kunnen we 
niet alles zelf betalen. Het rijk dele-
geert de verduurzamingstaken naar 
de gemeente. Het rijk moet dus ook 
over de brug komen met voldoende 
�nanciële middelen. We gaan als 
gemeente niet bijplussen en extra 
geld uittrekken voor verduurzaming. 

Dat is namelijk uw belastinggeld en 
de VVD gaat daar zuinig en verant-
woord mee om. De lokale belas-
tingen houden we zo laag mogelijk.’’

Harold Ebels (1965) heeft een ruime ervaring wat de lokale politiek 
betreft en pro�teert daarbij van zijn baan bij de fusiegemeente Dijk en 
Waard: ,,Ik ben ambtelijk opdrachtgever voor ruimtelijke projecten en de 
nodige kennis daarvan komt goed van pas bij het raadswerk.’’

Rob Dekker (42) spreek ik in zijn winkel in Akersloot. In die kern is hij ook 
geboren en getogen. Hij woont daar met Simone en hun drie kinderen. 
Hond Tes is ook van de partij. De keuken grenst aan de winkel en daar 
aan de keukentafel nemen we de Castricumse politiek door. De kinderen 
en de klanten komen ook langs en voorbij.

Harold Ebels: ,,D66 maakt zich sterk voor 
integrale kindcentra in de gemeente’’

Rob Dekker: ,,VVD vindt woningbouw, 
duurzaamheid en financiën belangrijk’’

Harold Ebels. Foto: Hans Boot

Rob Dekker. Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Alarmerend rapport WWF
,,In 2050 zal het plastic afval in de 
oceanen zijn verviervoudigd’’, schrijft 
het Wereld Natuur Fonds (WWF) op 
dinsdag 8 februari jongstleden in een 
nieuw rapport. ,,Vooral kwetsbare 
natuur zoals koraalri�en en mangro-
vebossen zullen hier de gevolgen 
van ondervinden. Volgens het WWF 
is de verwachting dat de productie 
van plastic rond 2040 zal zijn verdub-
beld in vergelijking met nu. Een deel 
van dat plastic komt uiteindelijk in de 
oceanen terecht. Dit zal grote 
gevolgen hebben voor dieren en 
ecosystemen.’’

Meer dan tweeduizend diersoorten 
ondervinden volgens het rapport nu 
al de gevolgen van plastic in hun 
leefomgeving. ‘Naar schatting 90 
procent van de zeevogels en 52 
procent van de zeeschildpadden 
heeft al plastic binnengekregen’, 
schrijft het WWF. Het kan dan gaan 
om microplastics in de maag, plasti-
cafval om de nek en weekmakers in 
het bloed.

Australië
Dit alarmerende bericht heeft Chris 
niet verbaasd. Toen hij zijn CIOS-

opleiding acht jaar terug had afge-
rond reisde hij twee jaar lang met 
een busje door Australië en beoe-
fende hierbij een van zijn favoriete 
hobby’s (duiken). Hij maakte toen al 
kennis met de gevolgen van plastic. 
Chris: ,,Er werd ons aangeraden om 
naar de buitenkant van het Great 
Barrier Reef te gaan omdat het rif 
hier nog mooi was. Op de plekken 
waar de meeste toeristen komen is 
het water sterk door afval vervuild en 
is het koraal aangetast of dood. Ik 
heb het met eigen ogen kunnen zien. 
De chemicaliën in het plastic brok-
kelen af en er ontstaan microplastics. 
Deze worden ingenomen door 
zeedieren en het komt uiteindelijk 

via de voedselketen in de mens 
terecht.’’

Boyan Slat
Chris heeft veel bewondering voor 
Boyan Slat, de Nederlandse uitvinder 
die de stichting ‘Ocean Cleanup’ 
oprichtte. Chris: ,,Ik vind het inspire-
rend dat iemand niet alleen een idee 
heeft, maar hiermee ook aan de slag 
gaat, hoe groot of gek het idee kan 
zijn. Hij loopt niet met spandoeken 
maar komt met concrete oplossingen 
en werkt deze ook uit. Hij negeert 
mensen die zeggen dat zijn idee 

nooit haalbaar is en bewijst ze 
vervolgens het tegendeel.’’ Chris 
herkent zich voor een deel in Boyan 
Slat. ,,Als ik overtuigd ben van een 
idee of een doel, dan ga ik hier ook 
voor. Ik houd niet van halfbakken 
werk.’’

Idee
Hoe is Chris op het idee gekomen 
van de monstertocht? Chris: ,,Ik heb 
altijd een sterke band gehad met 
stranden en oceanen. Ik kom m’n 
hele leven al op het strand in 
Castricum. Mijn familie heeft hier al 
jaren een strandhuisje. Daarnaast wil 
ik al jaren iets voor een goed doel 
doen. Vorig jaar raakte ik in de ban 
van Ocean Cleanup. Het idee is feite-
lijk ontstaan uit een combinatie van 
beide. Elk jaar stel ik mezelf een 
aantal doelen. Dit jaar is het onder 
meer een wandeling over 117 kilo-
meter van Hoek van Holland naar 
Den Helder. De tussenstop is in 
IJmuiden. Ik weet dat anderen dit in 
zes dagen lopen, maar de uitdaging 

voor mij is om dit in twee dagen te 
doen. Ik loop in m’n eentje en hoop 
hiermee geld te genereren voor het 
project. Ik zet in op € 5000,--, maar 
hoop stilletjes een vijfvoud van dit 
bedrag bij elkaar te lopen. Het zou 
�jn zijn als bedrijven en particulieren 
mij steunen.’’ Chris is ervan overtuigd 
dat hij in zijn doelstelling zal slagen 
en hij is al �ink aan het trainen. De 
exacte datum van de wandeltocht 
wordt nog nader bepaald.

Klein steentje bijdragen
Chris beseft dat hij maar een klein 
steentje bijdraagt om het probleem 
van de oceaanvervuiling op te 
lossen. ,,Ik hoop dat mensen zich 
door dit initiatief bewuster worden 
van de problematiek waarmee wij 

met z’n allen te maken hebben en 
nog zullen krijgen. De oplossing 
begint bij onszelf. Het zou mooi zijn 
als ouders hun kinderen leren hoe zij 
met de aarde moeten omgaan. We 
kunnen soms zelf met kleine dingen 
al veel doen, alleen belemmeren we 
ons hierin vanwege gemakzucht, 
kostenredenen en korte termijn 
denken. We zouden eigenlijk verder 
vooruit moeten denken. Als je één 
dag je tanden niet poetst merk je 
hier weinig van, maar als je dit een 
jaar lang niet doet wordt je gecon-
fronteerd met de gevolgen hiervan. 
Zo is het ook met de plastic soep in 
zee.” 
Hij loopt naar de keuken en komt 
terug met een sto�en broodzak. 
,,Waarom moet alles in plastic 
worden verpakt en bewaard? Het kan 
ook in zo’n zak. Mijn vriendin Jorian 
koopt geen in plastic verpakt 
wasmiddel, maar maakt dit zelf en 
bewaart dit in een glazen pot. Het 
begint bij bewustwording. We 
kunnen allemaal kleine dingen doen 
en eerste stappen zetten.’’

Doneren
Bedrijven en particulieren die Chris 
willen sponsoren kunnen dit doen 
via de website www.greenpressure.
nl. Wilt u Chris bij zijn voorberei-
dingen volgen ga dan naar Youtube 
‘Chris Veldt The Ocean Cleanup’, 
instagram ‘Chris Veldt’, of Runkeeper 
‘Chris Veldt’. Voor meer informatie 
kunt u een bericht naar chrisveldt@
outlook.com sturen.

Castricum - Chris Veldt (30) is iemand die zichzelf elk jaar doelen stelt. Eén van de doelen die hij deze zomer 
nastreeft is een strandwandeling van 117 kilometer in twee dagen. Hij wil hiermee geld ophalen voor ‘The 
Ocean Cleanup’, een non-pro�torganisatie die technieken ontwikkelt om de oceanen van plastic te ontdoen.

Castricummer Chris Veldt loopt 
monstertocht voor The Ocean Cleanup

Chris Veldt (30) heeft altijd al een sterke band gehad met stranden en oceanen. Foto: Henk de Reus

Chris barst van het enthousiasme en is er al helemaal klaar voor. Foto: aangeleverd

Chris toont een sto�en broodzak waarin hij naast brood ook andere spullen doet die 
hij op de markt koopt. Foto: Henk de Reus

Boyan Slat, de bedenker van het 
project. 
Bron: www.theoceancleanup.com

The Ocean Cleanup ontwikkelt opruimsystemen, zoals Systeem 002, die de drijvende plastics kunnen opruimen die in de Great 
Pasi�c Garbage Patch zijn gevangen. Bron: www.theoceancleanup.com



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

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

Mail de oplossing voor maandag 21 februari naar: puzzel@castricummer.nl 
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1. weleer (voorheen); 7. jonge klare; 12. maat
voor kolen; 13. bamboebeer; 14. sterk ijzerhoudende grond-
soort; 15. klein kind; 17. ver (in samenst.); 19. bundel twijgen;
21. personal computer (afk.); 22. halsboord; 24. vuurwapen;
27. afgemat; 28. schor; 30. vragend voornaamwoord; 31. men-
sengeslacht; 32. zeer warm; 33. houten drinkbakje; 35. uit-
bouw aan een huis; 37. eenvoudig voertuig; 38. eerwaarde
grijsaard; 41. stapel hout; 42. Europees land; 44. god van de
liefde; 46. zeilbotenfestival in Amsterdam; 47. níet erg breed;
48. iemand die een gebod overtreedt; 49. cafébediende; 50.
niet deskundige; 52. tijdperk van honderd jaar; 54. gebalde
vuist; 56. lidwoord; 58. jeugdig persoon; 61. vangwerktuig; 62.
Europees land; 64. soort dakbedekking; 65. boerderijdier; 67.
tuimeling; 68. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 70. bladader; 72. roem of lof; 73. informatietekst op tv;
76. klein hertje; 77. muzieknoot; 78. familietwist; 79. niet
tegen; 81. inhoudsmaat (afk.); 82. in de grond levend zoog-
dier; 83. belangrijk punt (thema); 84. organisatie van Ameri-
kaanse staten (afk.); 86. gekookte deegslierten; 87. het dalen
van vliegtuigen.

Verticaal 1. een stortbad nemen; 2. sadomasochisme (afk.);
3. fopspeen; 4. behaagziek; 5. mengsel van cement en zand;
6. schrijfvloeistof; 7. katachtig roofdier; 8. onvriendelijk; 9.
plechtige belofte; 10. veiligheidsraad (afk.); 11. totale entree-
gelden; 16. boerderijdier; 18. windvrije zijde; 20. grote bijl; 21.
Amerikaanse schrijver; 23. deel van camera; 25. geweidra-
gend dier; 26. opening in een vestingmuur; 27. binnenste van
botten; 29. kunstmaan; 32. Amerikaanse feestdag; 34. duw of
zet; 36. kraamvrouwen drank; 37. steen; 39. plaats in Drenthe;
40. roosvormig versiersel; 42. militair hoofddeksel; 43. Neder-
landse prinses; 45. kledingstuk; 46. son altesse eminentissime
(afk.); 51. Europeaan; 53. nachtroofvogel; 54. soort bowlen;
55. verbond (liga); 56. golfputje; 57. zachte (zwakke); 59.
inwendig orgaan; 60. vol losse draden; 62. vorsenverblijf; 63.
huid om de nek; 66. tijdperk; 67. smeermiddel; 69. onaange-
past persoon; 71. vertragingstoestel; 73. zie 17 horizontaal;
74. toetsing; 75. jongensnaam; 78. oude lap; 80. wiel; 82.
mobiele eenheid (afk.); 85. muzieknoot.
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Door Henny Reijnders

Zoals gezegd begon Vitesse uitste-
kend aan het duel. Nadat Jort Kaan-
dorp zijn ploeg al in de derde minuut 
op voorsprong had kunnen schieten 
verscheen enkele minuten later Joey 
van Esveld alleen voor de keeper. Die 
had namelijk in de gaten dat zijn 
directe tegenstander de bal wel eens 
te zacht terug kon gaan terugspelen 
op zijn keeper en dat bleek een juiste 
inschatting. Hij was dus eerder bij de 
bal dan die keeper, maar die wist met 
een ferme snoekduik alsnog een 
achterstaand te voorkomen. Zo’n vijf 
minuten later was het wel raak. Nadat 
Rik Beentjes op rechts was vrijge-
speeld kwam de bal uit zijn voorzet 

voor de voeten van Joey van Esveld. 
Die controleerde de bal met één 
voetbeweging en met een subtiel 
boogballetje over de laatste verde-
diger bracht hij Jort Kaandorp in stel-
ling. Die bedacht zich geen moment 
en haalde ongenadig hard uit: 0-1. 
Omdat de Spartanen tot dat moment 
nog niets had laten zien, was het 
wachten op een tweede tre�er. Maar 
in de 21e minuut werd met een verre 
breedtepass de rechterspits van Spar-
tanen bereikt en zijn harde en zuivere 
voorzet kon door de vrijstaande spits 
Jeroen Tesselaar tot verbazing van de 
gehele Vitesseverdediging direct 
worden binnengetikt: 1-1. Dat bleek 
een keerpunt in de wedstrijd en 
leidde tot veel meer bravoure bij de 

fysiek sterke thuisploeg. Vitesse daar-
entegen raakte vanaf dat moment de 
controle helemaal kwijt en wist die 
ook niet meer terug te pakken. Dat 
zorgde voor een wat rommelige en 
gelijk opgaande strijd die alle kanten 
op kon. Na balverlies op het midden-
veld kwam de bal in de 34e minuut 
voor de voeten van Jeroen Tesselaar 
terecht, die zag dat de keeper te ver 
voor zijn doel stond. Zijn lob van zo’n 
25 à 30 meter leek een simpele prooi 
voor Tom Laan te worden maar de bal 
viel door zijn handen alsnog in het 
doel: 2-1. Dat werd ook de ruststand.

Meteen na rust werd Martijn Kuijs na 
een snelle aanval vrijgespeeld maar 
zijn harde maar niet gecontroleerde 
schot ging hoog over. Dat bleek 
echter geen aanzet tot een nieuw 
o�ensief, want Spartanen begon zich 
daarna steeds meer te manifesteren. 
In de 52e minuut leek Vitesse 
opnieuw op achterstand te worden 
gezet, maar met een prima redding 
wist Tom Laan de harde inzet tot 
corner te verwerken. Al na zo’n 

minuut of 10 greep trainer Pim 
Touber in en kwam met enkele 
wissels waarbij onder meer de snelle 
Luuk ten Broek binnen de lijnen 
kwam. En hij was het ook die na een 
kwartier spelen de diepte in werd 
gestuurd en vrij voor de keeper heel 
beheerst scoorde: 2-2. Tien minuten 
later kwam Vitesse opnieuw goed 
weg toen Tom Laan bij een aanval 
van Spartanen uitgleed maar de inzet 

ging net naast het lege doel. Het slot-
akkoord was echter voor Vitesse toen 
Milo Cremers uit een vrije trap vanaf 
links de bal in een mêlee van spelers 
tegen de paal werkte en een uithaal 
van Luuk ten Broek in de rebound op 
de rug van een verdediger belandde. 
Vitesse moest dan ook ditmaal 
genoegen nemen met een puntje 
maar over het geheel gezien was de 
2-2 ook wel een terechte eindstand.

Castricum - Na prima prestaties in oefenduels tegen enkele hoogge-
plaatste eersteklassers was enig optimisme wel op z’n plaats voor de 
eerste competitiewedstrijd van Vitesse ’22 uit tegen Spartanen. Ook al 
omdat de ploeg uit Wognum op de Puikman nog met een kansloze 
3-0-nederlaag naar huis werd gestuurd. Het eerste kwartier leek het er op 
dat Vitesse inderdaad een gemakkelijke middag voor de boeg had. Maar 
nadat de thuisploeg uit de eerste de beste aanval de opgelopen achter-
stand wist weg te werken, pakte het toch heel anders uit.

Vitesse uit niet langs Spartanen: 2-2

Jort Kaandorp bracht Vitesse ’22 al in de derde minuut op voorsprong.
Foto: Hans Kaandorp
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Akersloot - Jongleren, acrobatiek en balanceren: basisschool de Brug in 
Akersloot veranderde vrijdag voor een dag in een circus. Voor de leerlingen 
was er volop ruimte om hun talenten te ontwikkelen. De voorbereidingen 
begonnen al op donderdagavond. De hulpouders kregen een circusworkshop 
om de activiteiten goed te kunnen begeleiden. In de ochtend gingen de 
kinderen in gemengde groepen aan de slag met een circuit waarin alle circus-
activiteiten in zaten. Jongleren, zwaaien aan de trapeze, balanceren op een 
bal, een eenwieler of een koord en acrobatiek: het werd allemaal gedaan. 
Uiteindelijk lieten alle kinderen hun talenten zien en was er een voorstelling. 
De ouders ontvangen een link van de festiviteiten, zodat zij thuis samen met 
hun kinderen kunnen nagenieten. Foto: aangeleverd

Basisschool de Brug in Akersloot 
verandert tijdelijk in heus circus

Door Hans Boot

Sinds 2001 organiseren Vogelbescher-
ming Nederland en SOVON Vogelon-
derzoek Nederland de Nationale Tuin-
vogeltelling. Dankzij de resultaten 
hiervan is bekend hoe de vogels de 
tuinen in de winter gebruiken en met 
die informatie kunnen ze beter 
worden geholpen en beschermd.
Het is de bedoeling dat de vogels in 
een half uur worden geteld in tuinen 
of op balkons, maar een bepaalde 
soort moet maar één keer worden 
genoteerd om dubbele tellingen te 

voorkomen. In het weekend van 28 tot 
en met 30 januari werd er volop 
geteld, wat landelijk resulteerde in 2,4 
miljoen vogels die door ruim 170.000 
deelnemers werden waargenomen.
Aan de hand daarvan is een top tien 
samengesteld, waaruit blijkt dat de 
koolmees bovenaan staat en de 
huismus op de tweede plek. De merel 
is dit jaar derde en was volgens de 
kenners in meer tuinen te zien dan in 
de afgelopen jaren.

Oosterweide
Op genoemde site zijn de tellingen 

per plaats en zelfs per straat terug te 
vinden. Voor de gemeente Castricum 
betekende dat een score van 6692 
vogels door 451 tellers, oftewel 
gemiddeld 15 vogels per deelnemer.

Theo Broersen, bewoner van de 
Oosterweide, gaf ook dit jaar weer 
acte de présence en ging er op 
zondag om 13.00 uur voor zitten. Hij 
vertelde daarover: ,,Ik tel nu al zo’n vijf 
jaar mee, maar dit jaar was de 
uitkomst wel heel speciaal. Normaal 
gesproken heb ik in de winter twee 
ringmussen maar deze winter telde ik 
wel zo’n twaalf stuks op het beslis-
sende tijdstip. Ze bivakkeren en 
‘vergaderen’ in een dichtvertakte 
Pyrus sallicifolia pendula naast ons 
huis. Daarin hangen ook zeven vogel-
voedereenheden met strooivoer, 
pinda’s, pindakaas, mezenbollen enzo-
voorts. Een sperwer, die onze tuin ook 
regelmatig bezoekt, heeft geen kans 
in die wirwar van takken een prooi te 
pakken. De ringmussen nestelen ook 
dichtbij, onder de hoek-nokpannen 
van ons huis en de huizen van de 
buren.

In het bewuste halfuur telde ik verder 
een ekster, twee heggemussen, drie 
merels, twee pimpel- en twee kool-
mezen, een roodborst, twee tortels en 
vier vinken. Helaas kwamen de putters 
en de bonte specht, die er ook regel-
matig zijn, niet opdagen door de 
beperking van een half uur.’’

Castricum - Het laatste weekend van januari kon iedereen meedoen aan 
de Nationale Tuinvogeltelling. In Castricum gaven 451 deelnemers daar 
gehoor aan. Doorgaans werden de meest voorkomende soorten gespot, 
maar bij een bewoner in de wijk Albert’s Hoeve heeft een bijzonder 
vogeltje zich genesteld dat het wint van de huismus.

Ringmus laat zich ook zien in
Castricum tijdens vogeltelling

De ringmus. Typische kenmerken: bruine kap, zwart masker en witte halsband. 
Foto: Pixabay

Castricum - Je voelt je goed als je elke 
dag naar buiten gaat om een rondje te 
lopen of voor een �inke wandeling. 
Maar het is nog best fris deze maand. 
Met een sjaal, hoofdband en hand-
schoenen uit Nepal blijf je lekker 
warm en je ziet er mooi uit. De wollen 
handschoenen uit Nepal zijn gehaakt. 
De binnenkant is gevoerd met �eece 
en er zitten twee ‘halve duimen’ aan 
vast. Zo blijven je handen heerlijk 
warm, er stroomt geen koude lucht in 
je mouwen én je kunt je vingers ook 
nog gebruiken! Misschien trek je ze 
zelfs binnen aan als je met koude 
handen achter de computer zit…! De 
hoofdband is gehaakt in hetzelfde 
patroon en ook gevoerd met �eece, 
dus dat maakt samen een leuke set. 
Wereldwinkel Castricum heeft een 
groot assortiment, kom kijken want 
jouw kleur zit er vast bij! En in februari 
krijg je bovendien vijftien procent 

korting op álle handschoenen, hoofd-
banden en wintersjaals. Wereldwinkel 
Castricum is gevestigd aan de Smeets-
laan 4. Volg ‘wereldwinkelcastricum’ 
op Facebook en Instagram voor meer 
leuk nieuws.

Warm op pad door wol uit Nepal 
van Wereldwinkel Castricum

Gewapend tegen de kou dankzij een 
sjaal, hoofdband en handschoenen uit 
Nepal. Foto: aangeleverd

AGENDA
ZATERDAG 19 FEBRUARI

Hardloop Meet & Greet door CDA 
Castricum om 10.00 uur bij Johan-
na’s Hof aan de Johannisweg 3 in 
Castricum. Al hardlopend praten 
over de toekomst van de 
gemeente Castricum. Aanmelden: 
martijnvanleeuwencda@gmail.
com.

ZONDAG 20 FEBRUARI

Duin- en strandjutwandeling om 
10.00 uur vanaf IVN Parnassia in 
Bergen aan Zee. Deelname kost 3 
euro (kinderen gratis). De wande-
ling (4,5 kilometer) duurt circa 
twee uur inclusief uitleg. 
Aanmelden bij Hans Stapel (072 
8506484/hans.stapel@quicknet.nl). 
Foto: aangeleverd

Voorstelling ‘Beethoven Lost in 
Silence’ met altvioliste Esther 
Apituley om 15.00 uur in theater 
Koningsduyn aan de Geester-
duinweg 3 in Castricum. Kaarten 
via www.toonbeeld.tv en www.
geesterhave.nl. Foto: aangeleverd

Presentatie over iconen in combi-
natie met fragmenten uit de 
Slavisch-Byzantijnse zangtraditie 
om 16.00 uur in de dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 in Castricum. 
Toegang op basis van vrijwillige 
donatie aan de voedselbank. 
Desgewenst soep met brood na 
a�oop. Foto: Johan Maat

Eerste ‘Preek van de leek’ door 
volleyballer Ron Zwerver om 16.00 
uur in de Witte Kerk aan de Raad-
huisweg 32 in Heiloo. Toegang op 
vertoon van coronatoegangsbe-
wijs (QR-code) en collecte bij de 
uitgang. Info op www.ronddewa-
terput.nl.

DINSDAG 22 FEBRUARI
Informatiebeurs op het gebied van 
erfrecht en uitvaart in cultureel 
centrum De Jansheeren in Heems-
kerk (Maltezerplein 1). Diverse 
organisaties met specialisaties op 
dit gebied presenteren zich die 
dag door middel van kraampjes en 
presentaties aan het publiek. De 
beurs is van 10.00 tot 21.00 uur te 
bezoeken. Entree gratis. Info: www.
erfrechtinfo.com of 085 0601070.

WOENSDAG 23 FEBRUARI
Voorstelling ‘Daan Duurzaam en de 

Linke Soep’ (première) door 
Theater Poppekus om 11.00, 13.00 
en 15.00 uur in bezoekerscentrum 
De Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Voor kinderen vanaf 3 
jaar. Toegangsprijs 5 euro per 
persoon. Info op www.pwn.nl/
eropuit.

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

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

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

LOKAAL VOOR JOU!

Martijn van
Leeuwen, nr. 2

WIJ WILLEN BUITEN MEER
BEWEEGTOESTELLEN
VOOR JONG EN OUD

Stem lijst 3

Castricum

LOKAAL VOOR JOU!

Martijn van
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WIJ WILLEN BUITEN MEER
BEWEEGTOESTELLEN
VOOR JONG EN OUD

Stem lijst 3

Castricum
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Castricum - Het uitbrengen van een 
stem bij de gemeenteraadsverkie-
zingen is voor mensen met een 
visuele beperking een hele 
uitdaging. 
Om het stemmen voor deze groep 
makkelijker te maken, heeft het Plat-
form Gehandicaptenbeleid enkele 
ideeën aangedragen. 

De raadsfracties van CKenG en GDB, 
inmiddels verenigd in de fusiepartij 
Lokaal Vitaal, hebben een brief van 
het Platform Gehandicaptenbeleid 
over dit onderwerp onder de 
aandacht van burgemeester en 
wethouders gebracht. Ze vragen om 
de adviezen van het platform op te 
volgen.

Toegankelijkheid verkiezingen voor 
mensen met visuele beperking

Het openingsmoment met van links naar rechts directeur-bestuurder Krista Walter van Kennemer Wonen, aannemer Cornel Borst 
van AC Borst Bouw, bewoonster Sandra, projectleider Marco van Beek van de gemeente Castricum en wethouder Falgun 
Binnendjik. Foto: Habrofotogra�e

Als o�cieel moment reikten 
wethouder Falgun Binnendijk, direc-
teur-bestuurder Krista Walter van 
Kennemer Wonen en aannemer Cornel 
Borst van AC Borst Bouw de regen-
tonnen uit. Bewoonster Sandra: ,,Ik ben 
heel blij met de aanbouw in mijn bene-
denwoning, dat geeft zoveel meer 
ruimte! Ook de straat is mooi opge-
knapt. Als er visite komt, krijg ik posi-
tieve reacties. Ik woon heerlijk in de 
Poelven.’’

Meer wooncomfort
De woningen waren constructief nog 
goed, maar erg gehorig en slecht 
geïsoleerd. Tegelijkertijd waren de 
benedenwoningen klein en slecht 
toegankelijk voor mindervaliden. Met 
de renovatie zijn de benedenwoningen 
drie meter uitgebouwd met de moge-
lijkheid om een extra slaapkamer of 
grote woonkamer te creëren. De 
bovenwoningen hebben op de 
uitbouw van de benedenwoningen 

een groot dakterras gekregen. Zowel 
de bewoners van de benedenwo-
ningen als van de bovenwoningen 
hebben daarmee een plek gekregen 
om buiten te zitten.

Verduurzaming
Alle woningen zijn van energielabel 
D/E naar energielabel A++ gegaan. Bij 
het project is ‘circulair gerenoveerd’. Zo 
zijn binnendeuren, buitendeuren, glas 
in lood ramen en vloerbalken in het 
project zelf of in andere projecten 
hergebruikt. De gemeente heeft een 
gescheiden rioolstelsel aan laten 
leggen waarbij het regenwater wordt 
afgevoerd naar een sloot in plaats van 
de rioolzuivering. Zo wordt waterover-
last in de toekomst voorkomen. Ook 
zijn er nieuwe parkeerplaatsen gecre-
eerd, is de bestrating vernieuwd, zijn er 
groenstroken en ondergrondse vuil-
containers aangebracht en is het speel-
tuintje opgeknapt. Aannemer A.C. 
Borst en civiele aannemer Twisk & 

Bosman zijn van A tot en met Z 
betrokken geweest bij het project. ,,Het 
hele project is een mooi samenspel 
geworden, waarbij met elkaar is opge-
trokken om in één keer meerdere 
verbeteringen in De Poelven toe te 
passen’’, aldus wethouder Falgun 
Binnendijk. ,,Het is goed om te zien dat 
verduurzaming en toekomstbestendig 
inrichten door de juiste afstemming 
steeds beter een plek in projecten 
krijgen.’’

Samenwerking
Krista Walter: ,,De woningen zijn weer 
als nieuw en voldoen aan de eisen van 
deze tijd. Ze zijn verduurzaamd, 
vergroot en comfortabeler gemaakt. 
Het was een ingrijpend project waarbij 
veel van de bewoners gevraagd werd. 
Bij de voorbereiding van de renovatie 
was er een actieve klankbordgroep 
betrokken met ongeveer achttien 
bewoners. Mede door de inzet van de 
huurders en aannemers is dit project 
nu succesvol afgerond. De gemeente 
Castricum heeft een mooie bijdrage 
geleverd door de leefomgeving gelijk 
een impuls te geven. Deze nauwe 
samenwerking heeft ervoor gezorgd 
dat de bewoners tot in lengte van 
dagen kunnen genieten in de Poelven!’’

Castricum - Ruim twee jaar is hard gewerkt aan het intensief opknappen 
van de 104 woningen aan de Poelven, inclusief de openbare ruimte. Om 
te vieren dat alle werkzaamheden zijn afgerond, kregen de bewoners 
vrijdag een bloeiende plant uitgereikt. Daarnaast ontvingen nog negen-
tien bewoners van de benedenwoningen een regenton als duurzaam 
geschenk.

Afronding werkzaamheden 
vernieuwde en duurzame Poelven

Regio - Meerdere malen per jaar 
besteden we in deze krant aandacht 
aan het thema duurzaamheid. Maar 
hoe duurzaam werken we zelf? Onze 
kranten worden gedrukt door 
Janssen/Pers en ook daar staat een 
duurzame bedrijfsvoering centraal. 
Primair maakt het bedrijf bij elke 
bedrijfsbeslissing een afweging 
tussen de verschillende maatschap-
pelijke en economische e�ecten 
hiervan. Maatschappelijk verant-
woord ondernemen gaat niet alleen 
over het verduurzamen van de 
bestaande bedrijfsactiviteiten. De 
drukker van deze krant gaat net als 
veel bedrijven een stap verder en 

richt zich op nieuwe markten en 
businessmodellen gericht op winst 
voor mens, maatschappij en milieu. 
Een belangrijk aspect hierbij is de 
inzet van papier uit verantwoord 
beheerde bossen. In 2018 heeft 
Janssen/Pers 115.891 zaailingen 
geplant in samenwerking met 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
(SCA), een grote Zweedse producent 
van hout, celstof en papier.

Online lezen belast ook het milieu
Dat papieren kranten een grotere 
belasting zouden vormen voor het 
milieu dan online nieuwsmedia, is 
een aanname waarop het nodige valt 

af te dingen. Alleen wanneer je er 
nauwelijks in zou lezen, zou dit het 
geval zijn. Maar kranten zijn er juist 
om gelezen te worden en dat wordt 
dan ook volop gedaan. De compu-
ters en datacenters die nodig zijn om 
het nieuws online te lezen, belasten 
het milieu ook en dat geldt net zo 
voor de elektriciteit voor die appa-
raten, die in ons land voor het 
merendeel uit bronnen komt die nog 
niet duurzaam zijn. 
Daarom kiezen wij er als uitgever 
bewust voor om te blijven investeren 
in de papieren krant. Dat is dus een 
stuk duurzamer dan je wellicht zou 
verwachten!

Lezen papieren krant veelal 
duurzamer dan online lezen

Castricum - Vorige week woensdag 
heeft de politie in de wijk Noord-End 
een bewoner aangehouden inzake 
het in bezit hebben van munitie. 

De politie bezocht de woning na een 

melding dat er een vuurwapen 
aanwezig zou zijn. Het vuurwapen 
werd tijdens het onderzoek niet 
aangetro�en, maar wel lagen er 
enkele scherpe patronen. Het onder-
zoek wordt voortgezet.

Politie vindt munitie in woning

Het team Dames 2 van volleybalvereniging Croonenburg

Castricum - In een aantal teams van 
volleybalvereniging Croonenburg 
spelen verschillende familieleden. 
Dames 2 spant de kroon. Moeder Ilja 
en dochter Sacha Verbenne spelen 
samen in het team. Vader Kees en 
dochter Anna zijn coach en respectie-
velijk aanvoerder van het team. Daar-
naast heeft Mariette Tebbens twee 
dochters die binnenkort toetreden tot 
het team. De dames kunnen ook nog 
aardig volleyballen en spelen mee in 
de top van de derde klasse. Dochter 

Sacha zegt het heel leuk te vinden om 
met haar moeder te spelen: ,,We zijn 
een echte volleybalfamilie, mijn vader 
(Jan) speelt ook bij Croonenburg en 
mijn broer gaat vanaf mei weer 
beachvolleyballen.’’ Ze moet wel 
lachen als haar jeugdige medespeel-
sters haar moeder Ilja aanspreken met 
‘moeder van Sacha’. Croonenburg is 
wel blij met de verschillende families 
in dit team. ,,Het is een maat voor de 
gezellige sfeer binnen de club’’, aldus 
voorzitter Luijckx.

Croonenburg een echte familieclub

Castricum - De plannen voor het 
realiseren van woningen in het voor-
malige bankgebouw aan de Dorps-
straat roepen vragen op bij de PvdA-
fractie. Men wil weten of de 
gemeente over deze plannen al 
overleg heeft met de Rabobank. Ook 
vraagt men zich af hoe de bestem-
mingswijziging van het pand past in 

de visie van de gemeente op een 
toekomstbestendig aantrekkelijk 
winkelgebied in de oude dorpskern. 
De fractie wil bovendien als voor-
waarde stellen dat tenminste dertig 
procent van de te realiseren apparte-
menten in de goedkope huur en 
veertig procent in de middelhuur zal 
worden gerealiseerd.

Vragen over woningplan 
voormalig bankgebouw

Bakkum - Vorige week heeft een 
onbekende geprobeerd in te breken 
in een woning aan de Dokter 
Benderslaan. 
Dat gebeurde in de nacht van 
zondag op maandag, rond half vier. 
De bewoner werd wakker van het 

inbraakalarm en zag dat de voordeur 
van de woning open stond. Er waren 
geen sporen van braak en er lijkt 
niets te zijn weggenomen. meerdere 
politievoertuigen hebben in de 
omgeving gezocht naar de inbreker, 
maar er werd niemand aangetro�en.

Poging tot woninginbraak
aan Dokter Benderslaan
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