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Castricum - Ruim een week geleden hielden ze zich nog schuil onder een dikke laag sneeuw. Deze is nog maar net gesmolten of de eerste vroege lentebodes 
laten zich hier en daar alweer zien. Het toont aan hoe sterk de natuur is als je in staat bent om temperaturen van -16 graden te doorstaan en kort hierna alweer 
kunt shinen. Het is de opmaat naar de lente die binnenkort zijn intrede zal doen. Tekst en foto: Henk de Reus

Het lijkt wel lente!

Castricum - Het Jac. P Thijsse 
College, het Bonhoe�er en het 
Clusius College gaan vanaf dinsdag 2 
maart mogelijk deels weer open. Na 
het Catshuisoverleg afgelopen 
zondag werd duidelijk dat het 
kabinet leerlingen zo snel mogelijk 
weer naar school wil laten gaan. Het 
formele besluit daarover werd dins-
dagavond, na het ter perse gaan van 
deze krant, genomen.

‘Middelbare scholen 
mogelijk deels open’

Door Hans Boot

De bouw van �exwoningen voor 
vluchtelingen en andere urgente 
woningzoekenden houdt de gemoe-
deren al ruim een jaar bezig. Voor 
Akersloot moet de gemeente haar 
huiswerk volledig overdoen. Ook in 
Castricum lijkt de aangewezen 
locatie bij de Castricummer Werf, na 
bezwaren van ondernemers en 
omwonenden, het niet te gaan 
halen. Vandaar dat er onderzoek 
werd gedaan door de projectgroep 
�exwonen, waarover het college de 
leden van de gemeenteraad in een 
brief van 16 februari heeft geïnfor-
meerd. Daarin staat dat er vier 
nieuwe locaties zijn bekeken, te 
weten: het terrein van Kapitein Kaas 
waar woningbouw is gepland, het 
honkbalveld van Vitesse ’22, de leeg-
staande Montessorischool en het 
braakliggend terrein aan de Puikman 
dat grenst aan het parkeerterrein van 
het station en de Beverwij-
kerstraatweg. Deze grond, die 
eigendom is van BMB ontwikkeling, 
en waarop vroeger een tijdelijke 
supermarkt en sportschool hebben 
gestaan, komt als enige in aanmer-
king voor een alternatief van de 
Castricummer Werf.

Verkenning
In de brief wordt ook vermeld dat er 

de afgelopen maanden zowel ambte-
lijk als bestuurlijk overleg is gevoerd 
met diverse betrokken partijen over 
het tijdelijk huren van een deel van 
het terrein om tot exploitatie van de 
�exwoningen te komen. De 
komende maanden wordt er met 
elkaar gesproken om de voor-
waarden vast te stellen waaronder de 
samenwerking mogelijk kan plaats-
vinden. Projectontwikkelaar BMB 
werkt momenteel aan een de�nitief 
plan voor woningbouw op deze 
locatie, waarin dertig procent sociale 
koop of huur wordt opgenomen. Er 
wordt van uitgegaan dat het �exwo-

nenproject geen vertragende of 
belemmerende factor mag worden 
en dat BMB binnen enkele jaren met 
de bouw mag starten. Desondanks 
ziet verantwoordelijk wethouder 
Slettenhaar de nodige perspectieven 
voor de huisvesting van genoemde 
woningzoekenden: ,,Voorlopig moet 
dit terrein beschikbaar blijven voor 
een eventuele oplossing van het 
knelpunt rond de spoorwegover-
gang Beverwijkerstraatweg. Verder is 
er alleen nog maar sprake van 
verkenning en staat er nog niets vast. 
Het wachten is nu eerst op een 
reactie van de raad. Ik wil er ook op 
wijzen dat de locatie Castricummer 
Werf nog niet uit beeld is. Ook kan ik 
melden dat we sinds de zomer zeer 
constructief samenwerken met de 
belangengroep Akersloot.”

Castricum - Na de grote weerstand tegen het plan om containerwoningen 
neer te zetten op een terrein bij de Castricummer Werf, heeft het college 
gezocht naar alternatieven. Daar is één locatie uitgekomen, waarvan de 
grond eigendom is van een projectontwikkelaar.

Nieuwe locatie voor 
e won n en n eeld

Het terrein aan de Puikman met uitzicht op Huis van Hilde en het station. 
Foto: Hans Boot
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Donderdag 11 februari hebben de heer 
Wim van Vliet en burgemeester Toon 
Mans van de gemeente Castricum de 
samenwerkingsovereenkomst onderte-
kend voor de bouw van 24 appartementen 
langs de Soomerwegh.

Het woningbouwproject, genaamd Eerste 
Kwartier, komt op de plaats waar voor-
heen een etsen in el as ge estigd en 
tegenwoordig een sportschool. De appar-
tementen komen zowel langs de Soomer-

wegh als aan het Raadhuisplein te staan. 

■ FRAAI ONTWERP, DUURZAAM  
CONCEPT

De voorbereiding van het plan, dat bin-
nenkort 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 werkt in het kader van dit 
plan nauw samen met makelaar Adri Hop-

2401 handtekeningen 
Zuidoostroute Nee!

egeleid doo  een st a e na inte ind 
heeft burgemeester Toon Mans 2401 
handtekeningen in ontvangst genomen 
uit handen van Hans Maarten 
Parriger. De leider en de andere leden 
van het comité Zuidoostroute Nee! 
stellen zich teweer tegen een van de 
wegenvarianten die een spoortunnel 
bij de Beverwijkerstraatweg mogelijk 
moeten maken. 

Samenwerkingsovereenkomst  
woningbouw langs Soomerwegh

Burgemeester Toon Mans en Wim van Vliet ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor de 
ontwikkeling van het woningbouwproject ‘Eerste Kwartier’. Aan het Raadhuisplein en de Soomerwegh 
komen 24 appartementen. Duurzaam concept, fraai ontwerp en groene uitstraling – dat is de leidraad 
van Eerste Kwartier. Naar verwachting starten de bouwactiviteiten eind dit jaar.

woensdag 24 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

Webinars en voordelige zonnepanelen-actie 
voor inwoners Castricum 
Een collectief van vakkundige, regio-
nale installateurs biedt huiseigenaren de 
mogelijkheid om zonnepanelen te laten 
installeren tegen een zeer gunstige prijs. 
Gemeente Castricum ondersteunt deze 
actie in samenwerking met het Duur-
zaam Bouwloket en coöperatie CALorie 
Energie. “Wij willen onze inwoners graag 
verder helpen bij de overstap naar een 
duurzame energievoorziening,” aldus wet-
houder Falgun Binnendijk. “Alleen samen 
kunnen we een duurzame toekomst 
voor elkaar krijgen.” Bezoek een digitale 
informatieavond op 2 of 4 maart of schrijf 
u meteen geheel vrijblijvend in via www.
duurzaambouwloket.nl/actiecastricum. 
U kunt zich vrijblijvend inschrijven tot 1 
juni 2021.

■ COLLECTIEVE INKOOP = SCHERPE 
PRIJS

U kunt vrijblijvend en gratis één van de 
specialisten langs laten komen voor een 
vakkundig advies. Zij houden zich tijdens 
het bezoek aan de RIVM-richtlijnen. Zij 
maken vervolgens voor u een aanbod 
op maat. Omdat het om een collectieve 
inkoopactie gaat, kunnen de installa-
teurs een zeer gunstige prijs bieden. Als 

u gebruik maakt van dit aanbod, hebben 
particulieren tevens het voordeel dat de 
btw kan worden teruggevraagd bij de 
Belastingdienst. Binnen deze actie kan dit 
voor deelnemers gratis worden verzorgd 
door een administratiekantoor. 

■ DIGITALE BEWONERSAVOND/ 
WEBINAR 

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? 
We heten u van harte welkom bij een van 
de digitale informatieavonden. Deze live-
uitzending kunt u volgen via uw computer, 
tablet of smartphone en vindt plaats op:
 insdag  maa t om  uu
 onde dag  maa t om  uu

Bij interesse dient u zich vooraf aan te 
melden via www.duurzaambouwloket.
nl/actiecastricum. De digitale informa-
tieavond kunt u via uw internetbrowser 
volgen, of achteraf terug kijken. U hoeft 
verder niets te installeren. 

Meer informatie over de actie
Heeft u nu al vragen over de actie, neem 
dan contact op met ons energieloket 
Duurzaam Bouwloket via 072 - 743 39 56, 
of info@duurzaambouwloket.nl.

man van Hopman ERA Makelaars en de 
ontwikkelaars Dennis de Haas van Flores-
teyn Vastgoedadvies 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 bouw-
werkzaamheden 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 voertuigen door 
toekomstige bewoners. Het gezamenlijke 
gebruik van elektrische deelauto’s voor de 
toekomstige eigenaren (met beheer daar-
van door de op te richten Vereniging van 
Eigenaren) staat hierbij centraal. 
Het complex telt zeven appartementen 
van circa 70 m2 in de sociale koop, twaalf 
appartementen van ca 80 a 90 m2 en vijf 
grote appartementen van 110 tot 150 m2. 

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

Wegwerkzaamheden  
De Bloemen Castricum

De Bloemen krijgt een nieuwe inrich-
ting tussen de Soomerwegh en de 
Wederik/Koekoeksbloem. Verkeer 
moet rekening houden met omleidin-
gen en wegafsluitingen. De werk-
zaamheden starten 15 maart en duren 
tot eind september 2021. Het werk 
wordt in meerdere fasen uitgevoerd. 
Vanaf 3 maart vinden voorbereidende 
werkzaamheden plaats.

Omleidingen 
GEMOTORISEERD VERKEER
Bestemmingsverkeer kan via diverse 
andere straten de bestemming berei-
ken. De hoofdomleiding voor Castricum 
oost is de Laan van Albert’s Hoeve/C.F. 
Smeetslaan. 

FIETSERS 
o  oo  etse s geldt een omleiding. 

Hiervoor wordt de Henri Dunantsingel 
gebruikt.
 
BUS
De omleiding van de lijnbus 67 gaat voor 
het grootste deel via de Walstro/Wede-
rik. Alleen in het begin van het werk, 
wanneer de kruising De Bloemen/Wede-
rik eruit ligt, rijdt de bus via de Henri 
Dunantsingel. Ook dan blijven de haltes 
bij het Jac P Thijsse College in gebruik.

INFORMATIE
Kijk voor meer informatie op  
www.castricum.nl/werkaandeweg 

Belastingaanslag  
in aantocht

Een dezer dagen ontvangt u uw 
gemeentelijke belastingaanslag voor 
2021. U krijgt die via (digitale) post van 
Cocensus, het bureau dat dat voor ons 
regelt. Wilt u meer weten, kijkt u dan op 
de webpagina castricum.cocensus.nl. 
Daar staat een uitgebreide lijst van 
vragen én antwoorden. 

Heeft u verder nog vragen over de 
belastingaanslag? Bijvoorbeeld een 
vraag over de berekening van de WOZ-
waarde van uw huis? Neemt u dan 
contact op met Cocensus, tel: 023-55 
63 500 (maandag t/m donderdag 9.00-
16.00 uur; vrijdag 9.00-12.00 uur) of via 
mailadres belasting@cocensus.nl.

Foto: H. Hommes



 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adre Omschrijving
Woude 23-25 in  
De Woude

het gedeeltelijk dempen van een erfafscheidingssloot, 
datum ontvangst 15 februari 2021 (WABO2100351)

Van Oldenbarneveldweg 
35 in Castricum

het bouwen van een berging, datum ontvangst 
13 februari 2021 (WABO2100344)

Visweg 67 in Limmen het bouwen van een berging, datum ontvangst 
14 februari 2021 (WABO2100347)

Sifriedstraat 18 in 
Castricum

het vergroten van de woning, datum ontvangst 
16 februari 2021 (WABO2100358)

Amberlint 30 in Limmen 
(kavel 13)

het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 
16 februari 2021 (WABO2100361)

Geesterduinweg 52 in 
Castricum
Mient 109 in Castricum

Zeeweg, Strandplateau 
in Castricum

Hogeweg 55 in Limmen

het veranderen van een bedrijfspand (gevel), datum 
ontvangst 16 februari 2021 (WABO2100368)
het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), datum 
ontvangst 16 februari 2021 (WABO2100372) 
het tijdelijk plaatsen van een toiletunit en een 
pipowagen, datum ontvangst 18 februari 2021 
(WABO2100384)
het aanbrengen van een ventilatie systeem, datum 
ontvangst 18 februari 2021 (WABO2100382)

Verleend
Adres Omschrijving
Anna Reynvaansingel 
17 in Castricum

het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
12 februari 2021 (WABO2100249)

Charlotte Ruyslaan 33 
in Castricum

het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 
17 februari 2021 (WABO2100001)
(WABO2002268)

woensdag 24 februari 2021

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

 Agenda diverse raadsbijeenkomsten 4 maart 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

Gesprek raad met de commissaris van de Koning
16.00 – 17.00 Gesprek raad met de commissaris van de Koning

19.30 – 20.45 
Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie Hoofdlijnennotitie omgevingsvisie

21.00 – 22.30
Commissie 
Tijdelijke Commissie Begroting t.b.v. spoor 2

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.

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 g iffie. i  commissies die i n aange-
merkt met een * is inspreken niet (meer) 
mogelijk. U 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 
g iffie. it an tot en met de donde dag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is 
op maandag 1 maart. 

■ CONTACT
Voor al uw vragen rondom de vergade-
ingen an de aad unt u i  de g iffie 

te echt. at an e  mail ia aadsg iffie
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390.

 Agenda’s vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

Gemeentenieuws

De natuur in onze gemeente is prachtig, 
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.  De manier waarop 
we omgaan met al het groen staat in het 
groenbeleidsplan. Er ligt nu een concep-
t-plan voor de komende tien jaar. Voordat 
dit de nitie  o dt astgesteld, unt u 
hierover uw mening geven. We vertel-
len u graag hoe de gemeente Castricum 
voor het groen zorgt. Daarnaast staan we 
met u stil bij twee belangrijke thema’s: 
klimaatbestendigheid en het zorgen voor 
meer biodiversiteit. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het later in jaar maaien waar-

door er extra schuil- en nestmogelijkhe-
den ontstaan voor (water)vogels. Of het 
kijken naar mogelijkheden voor vervangen 
van stenen door groen.

■ AANMELDEN ONLINE GROENBELEID-
PRESENTATIE OP 2 MAART 2021

U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 
2 maart, van 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Aanmelden kan tot 27 februari a.s. via: 
www.ikdenkmeeovercastricum.nl onder 
het kopje ‘’Groenbeleidsplan 2021-2031’’.  
U ontvangt van ons op 1 maart een 
bevestiging met een link om deel te  
kunnen nemen. Meer informatie: 
www.castricum.nl/groenbeleid

Groenbeleidsplan 2021-2031 

Voor de aanleg van een oplaadpunt:

 Ter hoogte van Boschweg thv 70 te Aker-
sloot  Ter hoogte van De Bloemen thv 69 
te Castricum  Ter hoogte van Koning Wil-
lemstraat 1 te Castricum  Ter hoogte van 
Braveld 13 te Castricum  Ter hoogte van 
Wilgenlint 9 te Limmen  Ter hoogte van 
Lage Weide 105 te Limmen  Ter hoogte 
van Tulpenveld 218 C te Castricum

Het verkeersbesluit kunt u vinden op 
.officiele e endma ingen.nl. ana  

2 februari 2021 ligt het verkeersbesluit 
6 weken ter inzage in het gemeentehuis. 

Tijdens deze periode kunt u bezwaar 
maken.Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Wouter Peters, 
BOR via wouterpeters@debuch.nl.

Verkeersbesluit oplaadpunt

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)
Adres Omschrijving
Kerklaan 44 in Akersloot het verlengen van het dak, verzenddatum 28 januari 

2021 (WABO2002374)
Willem de Zwijgerlaan 34 
in Castricum

het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 
25 januari 2021 (WABO2002432)

Oude Haarlemmerweg 50 
in Castricum

het legaliseren van een reeds gebouwd bijgebouw en 
het vergroten van het erf, verzenddatum 25 januari 
2021 (WABO2002466)

Martin Luther Kinglaan 80 
in Castricum

 

het vergroten van de woning, verzenddatum 3 februari 
2021 (WABO2002554)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Julianaweg 47 in  
Akersloot 

het bouwen van een woning, verzenddatum 15 februari 
2021 (WABO2002662)

Hoogeweg 2 in Castricum het plaatsen van een afrastering en het bouwen van 
een schuilstal tbv paarden en pony’s (aanvulling
WABO2001382), verzenddatum 11 februari 2021 
(WABO2002633)

Woude 35a in de Woude het bouwen van een woning, verzenddatum 18 februari 
2021 (WABO2002675)

Oude Parklaan 102, 102a 
t/m 102z te Castricum en 
Oude Parklaan 104

het bouwen van een woongebouw met 48 servicewo-
ningen en een zorgherberg, verzenddatum 16 februari 
2021 (WABO2002657)

104a t/m 104k en 104m 
t/m 104n en 104p t/m 
104w te Castricum (Oude 
Parklaan vlek I) 

Castricummer Werf 94  
in Castricum 

het vergroten van het bedrijfsgebouw, verzenddatum  
17 februari 2021 (WABO2002491)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Adres Omschrijving
Klein Dorregeest 7 in 
Akersloot 
Oosterbuurt 2a Castricum

het bouwen van een schuilstal, verzenddatum  
22 januari 2021 (WABO2100015)
plaatsen van een werkplaats met opslagruimte,  
verzenddatum 1 februari 2021 (WABO2100029)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.



woensdag 24 februari 2021

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 25 februari 2021 t/m 7 
april 2021 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. Ook is het plan te 
raadplegen op www.castricum.nl  (via 
Plannen en Projecten/Inzage procedu-
res).
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 
gemeente Castricum,
24 februari 2021

Gemeentenieuws

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

Bekendmakingen Verkiezingen Tweede 
Kamer

1. De burgemeester van Castricum maakt 
bekend dat het bij de aanstaande 

 verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in maart 
2021 een kiezer is toegestaan bij 

 volmacht te stemmen. 
 Dat kan door middel van:
 - een schriftelijke aanvraag 
 (VOLMACHTBEWIJS). Om dat aan 

te vragen zijn via de website van de 
gemeente kosteloos formulieren 

 verkrijgbaar. 
 - of door middel van overdracht van 

de STEMPAS of KIEZERSPAS. Dit kan 
alleen als de te volmachtigen kiezer 
in dezelfde gemeente als kiezer staat 
geregistreerd. 

 Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) 
volmachten aannemen. De volmacht-
stem moet gelijk met de eigen stem 
worden uitgebracht.

 De verdere bepalingen die daarbij 
 gelden, staan in het officiële document. 

Het document kunt u downloaden via 
de website van de gemeente. 

2. De burgemeester van Castricum maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal in maart 
2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar 
stem uit te brengen in een willekeu-
rig stembureau in Nederland. Dat kan 
zowel mondeling als schriftelijk worden 
aangevraagd. Hoe dat precies kan en 
welke verdere bepalingen daarbij 

 gelden, is te vinden op de website van 
de gemeente.

3. De burgemeester van Castricum maakt 
bekend, in welke locaties een stem-
bureau is gevestigd voor de verkiezing 
van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal

 - op 15 en 16 maart (early-voting)
 - op 17 maart. 
Beide lijsten van beschikbare stembu-
reaus staan vermeld op de kandidatenlijst 
die huis-aan-huis zal worden verspreid 
en uiterlijk 12 maart in het bezit moet zijn 
de van kiezer en op de website van de 
gemeente: www.castricum.nl/verkiezin-
gen. De lijst is ook op te vragen bij Team 
Verkiezingen, verkiezingen@castricum.nl.

Verplichte mededelingen 24-02
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Castricum - Het lijkt erop dat nog niet alle inwoners weten dat tussen 21 februari en 1 maart de overwegen in 
Castricum om de beurt enkele dagen gesloten zijn, omdat ProRail het spoor tussen Alkmaar en Uitgeest vernieuwt. In 
een bewonersbrief van 11 februari wordt toegelicht om welke werkzaamheden het gaat en wanneer de vijf over-
gangen gestremd zijn. Zo was de overweg Kramersweg op bijgaande foto vanaf afgelopen zondag als eerste aan de 
beurt en waren �etsers en voetgangers genoodzaakt om via de Beverwijkerstraat of Vinkebaan om te rijden. De 
grootste overlast wordt echter verwacht als de overgang Beverwijkerstraatweg tot en met 25 februari niet meer 
toegankelijk is. Omdat er tijdens de werkzaamheden geen treinverkeer op genoemd traject mogelijk is, worden er 
bussen ingezet. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl. Tekst en foto Hans Boot

Omrijden geblazen…

Castricum - Zondagmiddag werd bij 
de politie gemeld dat drie mannen 
bezig waren �etsen in een voertuig 
te laden aan de Geesterduinweg ter 
hoogte van supermarkt Albert Heijn. 
Politieagenten hebben het voertuig 

niet meer aangetro�en. De laatste 
tijd worden in Castricum veel �etsen 
gestolen. De politie verzoekt om 
zoveel mogelijk gegevens te noteren 
en door te geven als men �etsen-
dieven aan het werk ziet. Het wordt 

op prijs gesteld wanneer men in elk 
geval het kenteken noteert of indien 
mogelijk een foto maakt van het 
voertuig (met kenteken) en even-
tueel van de daarbij behorende 
personen.

ermoedel e fietsend even 
n et aan etro en

Castricum - Meer dan 2400 personen 
ondertekenden de petitie ‘Zuidoost-
route Nee’. Woordvoerder Hans 
Maarten Parigger: ,,Dat is een duide-
lijke boodschap: veel inwoners van 
de gemeente Castricum en andere 
plaatsen zijn tegen de mogelijke 
komst van een zuidelijke randweg bij 
Castricum.’’ Parigger overhandigde 
de petitie aan burgemeester Toon 
Mans en hield daarbij een vurig 
betoog over het gebied dat de actie-
groep wil behouden. Hierbij legde hij 
de nadruk op de veiligheid en 
gezondheid van Castricummers en 
het behoud van het landschap, de 
cultuurhistorie en archeologie van de 

Castricummerpolder. ,,Er zijn goede 
alternatieven die veel minder impact 
hebben op dit gebied, zoals het Leef-
baar Verkeersplan van Fietsersbond 
Castricum.’’ Burgemeester Mans 
vertelde dat hij zelf ook graag in dit 
gebied wandelt, maar dat het 
probleem rondom de spoorwegover-
gang complex is en er veel verschil-
lende aspecten meewegen. Parigger: 
,,We zijn niet tegen verandering, we 
zijn vóór de juiste verandering! En 
dat is verandering op de plaats waar 
het probleem ligt: bij de spoorweg-
overgang zelf.’’ De boodschap van de 
actiegroep is duidelijk: niet meer 
asfalt, maar een beter gebruik ervan.

et t e u doostroute ee  
aan e oden aan oon ans

Burgemeester Toon Mans en woordvoerder Hans-Maarten Parigger van de 
actiegroep ‘Zuidoostroute Nee’. Foto: Henk Hommes
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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 
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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.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 25 FERUARI
R.K. St. Pancratiuskerk,
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

ZATERDAG 27 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk, 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

ZONDAG 28 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Roel Knij�. 2e 
zondag van de 40 dagen tijd. 
Met kinderdienst. Te beluisteren 
op Radio Castricum en te volgen 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl.

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, Vicaris Gerard Brug-
gink met voorzang van leden 
koor Cantare. Viering tevens te 
volgen via YouTube: Katholieke 
Kerk regio 0251 - YouTube

Evangeliegemeente Castricum
Nieuw Geesterhage Geester-
duinweg 3, 10.00 uur, Anne-
marie van Buuren. Uitsluitend te 
volgen met https://www.egcas-
tricum.nl/go/livestream/ 
geannuleerd.

DINSDAG 2 MAART
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

Kapsalons voeren actie: 
‘licht aan voor het uit gaat’

Lisa Holterbeek en Evelien Beentjes hopen begin maart weer aan de slag te mogen. 
Foto‘s: Henk de Reus

Kim Kerssens begrijpt niet waarom zij nog niet open mag en houdt de kapsels van 
politici nauwlettend in de gaten.

Castricum - Vorige week is in de 
nacht van woensdag op donderdag 
ingebroken bij een aantal bedrijven 
aan de Schulpstet. De inbraken zijn 
gepleegd tussen 01.45 uur en 05.15 
uur. De daders zijn bij één van de 
bedrijven binnengekomen door een 
ladder tegen de gevel te plaatsen. 
Vervolgens werd een raam gefor-
ceerd. Bij een ander bedrijf heeft 
men de toegangsweg geblokkeerd 
en vervolgens een raam van het 
pand verwijderd. Er zijn goederen en 
geld weggenomen. De politie heeft 
met een hond nog in het pand 
gezocht, maar daar werd niemand 
aangetro�en.

Inbrekers bezoeken 
bedrijfspanden aan 
Schulpstet

Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag werd de bestuurder van 
een personenauto door de politie 
gecontroleerd op mogelijke overtre-
ding van de avondklok. Toen de 
bestuurder zijn raam open deed 
kwam er een behoorlijke alcoholgeur 
uit het voertuig. Een blaastest wees 
inderdaad uit dat er sprake was van 
overmatig alcoholgebruik. Daarom is 
de man aangehouden en overge-
bracht naar het politiebureau. Daar 
bleek uit een ademanalyse dat hij 
850 µg/l alcohol in zijn adem had. Hij 
kon direct zijn rijbewijs inleveren.

Zwaar beschonken

Carola Sander maakt graag een statement door letterlijk te laten zien dat zij met 
handen en voeten gebonden is. Foto: Henk de Reus

Castricum - Afgelopen donderdag deden verschillende kapsalons in 
Castricum, Akersloot en Limmen mee aan de landelijke campagne #licht-
voordathetuitgaat. Om aandacht te vragen voor de �nanciële nood 
waarin de branche verkeert lieten de meeste kapsalons het licht tussen 
18.00 uur en 20.00 uur branden.

Door Henk de Reus

De kappersbranche vreest dat de 
langdurige lockdown het einde van 
veel kapsalons betekent.

Kapsalon Samen
Lisa Holterbeek en Evelien Beentjes 
houden de wacht in de deurope-
ning van kapsalon ‘Samen’ in 
Castricum, waar zij beiden als 
kapster in loondienst zijn. Ze 
zouden liever vandaag dan morgen 
weer klanten willen knippen, want 
de verveling begint toe te slaan. Ze 
moeten steeds ‘nee’ verkopen als 
klanten bellen om te vragen of ze 
geknipt kunnen worden. Eigenaar 
Patricia Theissling, die mede 
namens haar compagnon Mary 
Ravensbergen zegt te spreken, vindt 
het noodzakelijk dat de salon op 2 
maart weer open gaat omdat de 
reserves op zijn. ,,De huidige steun 
is bij lange na niet genoeg om dit 
nog langer vol te kunnen houden”, 
aldus Patricia.

Kapsalon Kim
Kim Kerssens van ‘Kapsalon Kim’ in 
Limmen baalt ervan dat zij al vanaf 
half december haar beroep als 
kapster niet kan uitoefenen. Omdat 
zij geen personeel in dienst heeft en 
haar partner meer dan € 1.500,- per 
maand verdient komt zij niet voor 
overheidssteun in aanmerking. Kim: 
,,Mijn vaste lasten, zoals de huur van 
dit pand, lopen wel door. Inmiddels 
ben ik door de reserves heen, die ik 
een jaar eerder heb opgebouwd. Ik 
word regelmatig door klanten 
gebeld die vragen of ik hem of haar 
niet thuis kan komen knippen. Je 
mag immers één persoon thuis 
ontvangen wordt er dan bij gezegd. 
Hoewel ik links en rechts om mij 
heen zie dat er geknipt wordt, begin 
ik hier niet aan. Ik hoop dat we 
gauw weer open mogen want 
anders zie ik het somber in.” 
Tot die tijd houdt Kim de kapsels 
van politici in de gaten. ,,Zij hebben 
immers een voorbeeldfunctie. Het is 
mij opgevallen dat Thierry Baudet 
lak heeft aan de regels.”

Kapsalon Ficarool
Bij kapsalon Ficarool in Akersloot 

brandt het licht ook. De deur wordt 
opgedaan door de echtgenoot van 
eigenaar Carola Sander. Eenmaal 
binnen treft de verslaggever Carola 
op een stoel aan, terwijl haar 
handen en voeten met een ketting 
aan elkaar zijn vastgebonden. De 
ketting is gezekerd met een slot. De 
aanblik is even wennen. Gaat zij een 
Houdini-act opvoeren? Carola: ,,Fijn 
dat de krant aandacht aan onze 
actie besteedt, want nu kan ik mooi 

een statement maken. Door de 
maatregelen van de overheid ben ik 
namelijk met handen en voeten 
gebonden. Het is omdat ik vastge-
bonden zit want anders zat ik met 
de handen in het haar.” Het is duide-
lijk dat Carola een creatieve geest 
en humor heeft. ,,Ik wil graag m’n 
handen weer laten wapperen want 
ik ben onderhand door m’n spaar-
geld heen. Ik kom niet in aanmer-
king voor overheidssteun en voel 
mij, net als de collega’s en verschil-
lende andere contactberoepen, een 
beetje buiten de maatschappij 
gezet.” Carola begrijpt wel de 
gedachte achter de maatregelen. 
Zelf heeft ze een klant gehad die op 
dat moment coronaverschijnselen 
had, maar toch voor haar knipbeurt 
langskwam. 
,,Op aanraden van mij liet zij zich 
kort hierna testen. De uitslag was 
positief. Gelukkig raakte ik niet 
besmet, maar ik stelde wel vast dat 
het lijntje �interdun is. Omdat ik 
onderdeel ben van Livage haar-
werken kan ik mensen met een 
medische indicatie wel ontvangen, 
mits dit gebeurt binnen de richt-
lijnen van het RIVM.”

Weer open vanaf 2 maart?
Na het Catshuisoverleg afgelopen 
zondag werd duidelijk dat de kapsa-
lons vanaf 2 maart mogelijk weer 
open kunnen. Het formele besluit 
daarover werd dinsdagavond, na 
het ter perse gaan van deze krant, 
genomen.
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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

Verkiezingspagina

CORONA-VEILIG STEMMEN 
OP 17 MAART

‘Feest van de 
democratie’ 
komt eraan 
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. 

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

  we hebben voor een deel andere 
stembureaus dan u gewend bent. 
Die zijn veel groter. Daardoor kunnen 
wij – en u als kiezer - goed afstand 
houden.

  we maken veilige looproutes, 
aparte in- en uitgangen, en 
‘eenrichtingsverkeer’

  mondkapjes, kuchschermen, 
handgel, schone potloden - het is er 
allemaal

  we maken aanraakvlakken vaak 
schoon

  ouderen kunnen ook op 15 en 16 
maart stemmen, of per brief. 

U kunt alles ook nalezen op de webpa-
gina www.castricum.nl/verkiezingen, 
Heeft u vragen? Stel ze aan ons 
Team Verkiezingen, tel. 14 0251 of 
e-mail verkiezingen@castricum.nl

Volg deze informatiepagina
Bijna alle informatie over de 

verkiezingen is bekend. Volg deze 
wekelijkse Verkiezingspagina om op 

hoogte te blijven. 

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)

Op wie ga ik stemmen?
Welke politieke partij past het best bij 
uw ideeën? Lees de plannen van de 
partijen op hun website. Praat erover met 
bekenden. 
Of gebruik een digitale kies- of stemhulp: 
u beantwoordt dan de vragen en 

stellingen en krijgt na afl oop te horen 
welke partij het beste bij u past. 
- Stemwijzer.nl 
-  Kieskompas.nl. Met extra voorlees- 

en uitlegfunctie. Voor als u de taal en 
vragen van de kieshulp moeilijk vindt.

Ik ben jonger dan 
70 jaar. Waar kan ik 
stemmen? 
U krijgt eind februari uw stempas 
opgestuurd. Op 17 maart neemt u die 
samen met uw identiteitsbewijs, mee 
naar het stembureau. U kunt die dag 
stemmen tussen 7:30 en 21:00 uur. De 
stembureaus zijn voor een deel andere 
dan u gewend was. We maken dit keer 
namelijk gebruik van grote, ruime locaties. 
Het kan dus zijn dat het stembureau 
waar u meestal heen ging, dit keer ‘niet 
meedoet’. Voorop uw stempas staat het 
adres van het dichtstbijzijnde stembureau. 
Wilt u daar alstublieft gaan stemmen? Als 
dat echt niet lukt, mag u naar een ander 
stembureau in de gemeente komen. 
Welke dat zijn staat in de lijst hiernaast: 
Heeft u een kwetsbare gezondheid, dan 
mag u ook komen stemmen op 15 of 16 
maart (zie ‘Ik ben 70 jaar of ouder’).

Ik ben 70 jaar of ouder. 
Waar en hoe kan ik 
stemmen? 
Andere stembureaus, 
meer verkiezingsdagen
■ U STEMT IN EEN STEMBUREAU 

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

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

-  Op 17 maart kunt u stemmen in de 
stembureaus uit de lijst links midden op 
deze pagina. 

-  Op 15 en 16 maart kunt u tussen 
7:30 en 21:00 uur stemmen in: 

 • ’t Kruispunt Akersloot 
 • Gemeentehuis Castricum
  • Vredeburg Limmen

  LET OP: Ook als u jonger bent dan 
70 jaar maar wel een kwetsbare 
gezondheid heeft, kunt u van deze 
service gebruikmaken. 

■ OF U STEMT PER BRIEF 
U hoeft niet per sé in een stembureau uw 
stem uit te brengen. U kunt ook uw stem 
per brief laten weten. Daarvoor krijgt u 
begin maart een tweede pakketje per post 
toegestuurd. Daarin zitten een blanco 
stembiljet, twee enveloppen en een uitleg. 
U kunt thuis het stembiljet invullen en 
in de envelop opsturen. Óf u brengt de 
envelop met uw stem langs: 

Op 10, 11, 12, 15 of 16 maart tussen 
9:00 en 17:00 uur; of op 17 maart tussen 
7:30 en 21:00 uur in: 
• Bibliotheek Akersloot 
• Gemeentehuis Castricum
• Vredeburg Limmen

Vragen over briefstemmen kunt u 
telefonisch stellen: 0800-1351 
(8:00-20:00 uur, 7 dagen per week).

17 maart (stembureaus geopend voor iedereen)
■ GEOPEND VAN 07.30 UUR TOT 21.00 UUR
•  Gymzaal Eerste Groenelaan Castricum
• De Kern Overtoom Castricum
• Pastorie RK kerk Castricum
• Gymzaal Walingstuin Castricum
• Gymzaal Rooseveltlaan Castricum 
• Sportcentrum De Bloemen Castricum
•  Buurt- en Biljartcentrum, Van 

Speijkkade Castricum
• Gymzaal Vondelstraat Castricum
•  De Oude Keuken Oude Parklaan 

Castricum
•  Huis van Hilde Westerplein Castricum 

- open van 00.00 tot 20.00 uur
• FASE FIER Castricum
• ’t Kruispunt Akersloot

• Sportcentrum De Lely Akersloot
• De Storey Club Akersloot 
• Het Kleurenorkest Limmen
• Vredeburg Limmen
• Sportcentrum De Enterij Limmen 

•  mobiel stembureau:
1.  Sans Souci: 11.00 - 12.00 

(alleen voor bewoners)
 2.  De Cameren, Limmen: 11.00 - 

12.00 (alleen voor bewoners)
 3.  Strammerzoom, Akersloot: 16.30 - 

17.30 (alleen voor bewoners)
 4.  De Kemphaan, de Woude: 

19.00 - 20.30

‘Hopelijk weinig 70-plussers in mijn stembureau’ 
Echt, Hans van Schoor hoopt op 
een grote opkomst bij de verkiezin-
gen in maart. Hij is (o.a.) voorzitter 
van het mobiele stembureau. Dat 
pakt op gezette tijden de stemspul-
len uit bij ouderen- en verzorgings-
huizen Strammerzoom, De Cameren 
en Sans Souci. ‘Ik hoop dat we daar 
niks te doen krijgen. Dat zou name-
lijk betekenen dat de bewoners per 
brief hebben gestemd. En dat is het 
allerveiligst voor hen.’ Aan het eind 
van de dag rijdt het mobiele stem-
bureau nog naar De Woude. Verder 
is hij eerder op de dag (tussen 
0:00 en 5:00) ook voorzitter in het 
stembureau Huis van Hilde. Hij doet 
dit niet voor het eerst trouwens; hij 
is al sinds eind jaren 80 actief bij 
verkiezingen. ‘Machtig mooi werk, 
enthousiaste mensen die allemaal 
zo hun steentje bijdragen aan onze 
democratie.’

Stempas komt eraan; bewaar die goed!
Uiterlijk 3 maart krijgt u uw stempas in 
uw brievenbus. Bewaar deze goed! De 
stempas heeft u nodig om uw stem uit 
te brengen. U moet dan ook een geldig 
legitimatiebewijs meenemen. 
Een verlopen identiteitsbewijs kan ook, 
als die maar niet langer dan vijf jaar 
verlopen is.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan krijgt u na 
de stempas nog een pakketje per post. 
Dat is nodig voor als u per brief wilt gaan 
stemmen. Ook dan is het belangrijk dat u 
uw stempas bij de hand hebt. 
Vragen over briefstemmen kunt u 
telefonisch stellen: 0800-1351 
(8:00-20:00 uur, 7 dagen per week). 

 LET OP: Bent u jonger dan 70 jaar maar heeft u een kwetsbare 
gezondheid? Dan kunt u ook gebruikmaken van de extra 
verkiezingsdagen op 15 en 16 maart (zie ‘Ik ben 70 jaar of ouder’). 
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Velsen - Ze zijn samen, al meer dan 
50 jaar. En gelukkig nog gezond en 
mobiel dus laten we dit vooral zo 
houden. Maar meneer en mevrouw 
Verbeek zijn nuchter en denken 
vooruit en weten beiden dat er een 
moment zal komen dat er één van 
beide alleen voor komt te staat.
Ze hebben geen kinderen helaas en 
niet veel naaste familie. En die familie 
is natuurlijk ook van hun eigen leef-
tijd. Ook hebben ze nog een mooi 
sociaal netwerk. Maar niet iemand 
waar je persoonlijke wensen een 
behoeftes mee deelt.

En zo kwam het echtpaar Verbeek 
terecht bij levens-executeur Karin 
Rutte. ,,Ik vertel ze van het levensdos-
sier, een dossier waar ik al hun 
persoonlijke reilen en zeilen in 
verwerk’’, vertelt Karin. ,,Hun 
behoeftes en voorkeuren, hun 
hobby’s en favoriete plaatsen, 
levenseinde-wensen en �nanciële 

ontzorging, echt alles komt erin. Als 
we een levenstestament op laten 
stellen dan kunnen zij elkaar een 
volmacht geven zodat de wensen 
door de ander kunnen worden uitge-
sproken. En als er één van beide 
ontvalt dan kan ik voor de ander 
zorgen. En natuurlijk voor het echte 
einde leggen wij hun wensen vast 
omtrent hun nalatenschap. Het gaat 
geen zoektocht worden naar verre 
familieleden maar het komt terecht 
bij een goed doel dat hun betrokken-
heid heeft. En wederom zorg ik voor 
de uitvoering. Ik hoop dat ze nog 
jaren kunnen genieten van elkaar. Ze 
genieten in ieder geval van de 
gedachte dat de ander goed 
verzorgd achter blijft. Dat noem ik 
nog eens ‘zorgen voor’.’’

Meer informatie: www.karinrutte.nl 
of 06-55178475. Hoofdstraat 1A, 
2071EA Santpoort-Noord, karin@
karinrutte.nl.

Zorgen voor de ander met 
behulp van de levens-executeur

Vanaf 2021 is nu ook de variabele 
afvalsto�enhe�ng in werking. Inwo-
ners betalen dan jaarlijks een vast 
deel voor onder meer het legen en 
verwerken van hun PMD- en GFT-
afval plus een variabel deel voor 
iedere keer dat de restafvalcontainer 
geleegd wordt of restafval in de 
ondergrondse container wordt 
gegooid. Op de aanslag die deze 
week op de mat ligt staat alleen het 
vaste deel van de afvalsto�enhe�ng. 
Vanaf 15 maart kunnen alle inwoners 
online, via digitaalloket.cocensus.nl 
inzien hoe vaak de restafvalcontainer 
geleegd is of een inworp in de onder-
grondse container is gedaan. Op 
deze manier kan de voortgang van 
de variabele kosten worden gevolgd. 
Deze worden begin 2022 in rekening 
gebracht.
Afval scheiden levert veel op. Glas, 

textiel, plastic en gft-afval worden 
gerecycled tot nieuwe grondsto�en. 
De komende maanden gaat de 
gemeente de inwoners onder-
steunen bij het scheiden van afval 
met een campagne op social media 
en met �lms met tips en trucs die op 
de website www.opreisnaar2050.nl 
te vinden zijn.

Meer informatie
Op de website van de gemeente 
staat meer informatie over afval en 
op de website www.opreisnaar2050.
nl staat meer uitgelegd over de 
achtergronden van het afvalbeleid 
en informatie over afval scheiden, 
waarom, hoe, tips en adviezen. U 
vindt er folders met rekenvoor-
beelden, �lms met uitleg en achter-
grondinformatie over de 
klimaatdoelstellingen.

aste deel a valsto en e fin  
binnenkort in de bus
Castricum - De afvalsto�enhe�ng ziet er vanaf dit jaar anders uit. De 
gemeente Castricum is op weg naar veel minder restafval: in 2025 mag er 
nog maar dertig kilo restafval per inwoner per jaar verbrand worden. Om 
dit te realiseren is een aantal maatregelen ingevoerd. Nu al worden de 
positieve resultaten hiervan teruggevonden in de hoeveelheid PMD-afval 
die veel hoger is en de hoeveelheid restafval die aanzienlijk minder is. De 
gemeente is dan ook blij met de inzet van de inwoners.

Door afval beter te scheiden, moet de hoeveelheid restafval afnemen. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Rino Zonneveld maakte zich namens Oud-Castricum jaren druk over de duiker in de Uitgeesterweg ten 
oosten van het archeologisch monument Kronenburg, die in de volksmond ‘Witte Brug’ werd genoemd vanwege de 
witte houten leuningen. Hij zegt daarover: ‘’Het was vroeger een plek waar Castricummers van mijn generatie vaak 
gingen vissen. Aan beide kanten is de leuning eraf gereden door te breed agrarisch verkeer en nooit vervangen. Dit 
heb ik laatst weer eens aangekaart bij de gemeente Castricum die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Toen kreeg 
ik het antwoord dat men in depot nog een paar leuningen van een andere brug had liggen. Het gevolg was dat ik 
maandag een mailtje kreeg dat deze leuningen waren geplaatst. De gemeente verdient dus een pluim voor het terug-
brengen van een stukje cultuurhistorisch erfgoed, waar Oud-Castricum erg blij mee is!” Tekst en foto: Hans Boot

‘Witte Brug’ heeft weer leuningen

Uit hun brief blijkt dat de bestuur-
ders door gesprekken met onderne-
mers in hun gemeenten het beeld 
hebben gekregen dat het water de 
ondernemers tot aan de lippen staat, 
of zelfs erboven. Daardoor hebben 
veel ondernemers last van stress, 
onrust en soms zelf psychische 
klachten. De portefeuillehouders 
nemen deze gezondheidsklachten 
uiterst serieus. Ze zijn van mening 
dat ieders gezondheid bij de bestrij-
ding van het coronavirus bovenaan 
moet staan, ook bij ondernemers.
Verder constateren de portefeuille-
houders dat het MKB in hun dorpen 
last heeft van maatregelen van het 
Rijk of het tekortschieten ervan. Zo 
blijkt bijvoorbeeld het plafond van 
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 

niet voor alle bedrijven een uitkomst 
te bieden, bijvoorbeeld als gevolg 
van de organisatiestructuur. Dit zorgt 
voor scheve verhoudingen tussen 
vergelijkbare bedrijven. Ook leidt de 
partnertoets van TOZO3, de regeling 
voor ondernemers, tot grote �nan-
ciële problemen. Het dekken van 
zowel de zakelijke als private vaste 
kosten op enkel het inkomen van de 
partner is in de praktijk niet haalbaar. 
Ondernemers zien hun spaargeld en 
kredieten verdampen en weten niet 
goed waar ze hulp kunnen vragen in 
hun speci�eke situaties. Er is 
behoefte aan een eerstelijnsvoorzie-
ning die met de ondernemer zijn 
situatie diagnosticeert en warm 
doorverwijst naar de juiste hulp.
De gemeentebestuurders zien voor 

hun gemeenten een rol weggelegd 
bij het toepassen van lokaal maat-
werk op de landelijke regelingen. 
Argument daarvoor is dat lokale 
overheden hun lokale ondernemers 
namelijk goed kennen. Volgens de 
EZ-bestuurders is het ieders plicht 
om mogelijkheden voor steun aan 
ondernemers maximaal te onder-
zoeken - dat geldt van Rijk tot 
gemeente. Ze maken zich er sterk 
voor om, terwijl dat onderzoek loopt, 
het contact met hun ondernemers 
op peil te houden en hen binnen de 
gemeentelijke mogelijkheden opti-
male ondersteuning te blijven 
bieden.

Toekomstperspectief
De vier willen dat er een vangnet 
komt voor al die ondernemers en 
hun gezinnen die met al hun energie 
een zaak hebben opgebouwd en die 
nu met grote stress in hun dagelijks 
leven te maken hebben. Nationale en 
lokale overheid moeten hun verant-
woordelijkheid nemen en gezamen-
lijk optrekken om werkende Neder-
landers uit het lokale MKB toekomst-
perspectief te bieden in coronatijd.

Regio - Een noodsignaal namens de ondernemers, dat is de kerngedachte 
van een brief die de vier portefeuillehouders van Economische Zaken van 
de BUCH-gemeenten naar het Ministerie van Economische Zaken (EZ) 
hebben gestuurd. De collegeleden van de gemeenten Uitgeest, Heiloo, 
Castricum en Bergen maken uit hun gesprekken met lokale ondernemers 
op dat het MKB dreigt te imploderen. ,,De rijksoverheid moet nú 
ingrijpen en met maatwerk ondernemers te hulp schieten, anders 
dreigen dorpen hun economische vitaliteit te verliezen”, zo pleiten de 
vier.

Brandbrief: wethouders in 
bres voor lokaal bedrijfsleven

Castricum - Het zijn drukke tijden 
voor de landelijke politici. Waren de 
Kamerleden voorheen zo vlak voor 
de verkiezingen met reces om volop 
campagne te kunnen voeren in het 
land, in de huidige crisistijd worden 
ze voortdurend teruggeroepen naar 
Den Haag voor spoedkwesties als de 
wetgeving omtrent de avondklok. Zo 
ook Tweede Kamerlid Suzanne 
Kröger. Ze heeft het er maar druk 
mee. De lokale afdeling van haar 
partij GroenLinks Castricum heeft 
echter goede hoop dat ze toch ook 
tijd zal weten te maken voor een 

zoomsessie met de inwoners en 
werkenden van de gemeente 
Castricum en omstreken. Dinsdag-
avond 2 maart organiseert de afde-
ling een thema-avond over milieu en 
Schiphol, precies in het straatje van 
de ervaren politica. Iedereen die zich 
zorgen maakt over het vliegverkeer, 
het klimaat en Schiphol is van harte 
uitgenodigd om daarover van 
gedachten te komen wisselen. 

Meer informatie over waar en hoe 
laat in te loggen is op https://
castricum.groenlinks.nl te vinden.

Met Kamerlid Suzanne Kröger 
praten over milieu en Schiphol

Suzanne Kröger is Tweede Kamerlid 
voor GroenLinks. Foto: aangeleverd





EEN MOOI AFSCHEID...

De zekerheid van een waardig afscheid

Dag en nacht bereikbaar: 0251-651376  -  www.djuitvaart.nl

- Zorgvuldige en persoonlijke begeleiding
- Gratis informatie en advies
- Opbaring woonhuis of uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum
Dorpsstraat 113a, 1901 EK  Castricum

- Stijlvolle ontvangstruimte 
- Functionele aula

Uitvaartbegeleiding

Dag en nacht bereikbaar: 06 21 51 61 30
Slotweg 2, Egmond aan den Hoef

charonuitvaartbegeleiding.nl
info@charonuitvaartbegeleiding.nl

Diverse opstellingen, elk met een geheel eigen sfeer. Foto: 
aangeleverd

Charon uitvaartbegeleiding inspireert
Egmond aan den Hoef - Natuurlijk wil 
niemand graag nadenken over het 
afscheid, toch is het goed om er al 
bij leven erover te praten. Na een - 
plotseling - overlijden moet alles snel 
geregeld worden en soms is er geen 
tijd om over het laatste huisje (de kist) 
of het laatste bedje (de baar) na te 
denken.

Om mensen op een laagdrempelige 
manier te stimuleren om over hun af-
scheid te praten, heeft Gijsje Teunissen 
van Charon Uitvaartbegeleiding in sa-

menwerking met José Glas Rouwdoe-
ken een wisselende expositie van op-
baringen neergezet in de grote ruimte 
op Natuurbegraafplaats Geestmerloo 
te Koedijk. Kom wandelen over het ter-
rein van Geestmerloo en laat je inspi-
reren door de mooie handgemaakte 
kisten, de rieten baren en prachtige 
rouwdoeken. Elke opstelling heeft zijn 
eigen ritueel of symbool en sfeer. Als 
ritueelbegeleider weet Gijsje met haar 
haar team hoe je een afscheid mooi 
en warm vorm kunt geven.
Uiteraard kunt u voor uw wandeling 

over de natuurbegraaf-
plaats ook een afspraak 
maken met Geestmer-
loo en/of de dames 
van Charon om u ter 
plaatse uitgebreid te 
laten informeren. Zij kun-
nen u vertellen over alle 
mogelijkheden die er zijn 
bij een afscheid en over 
wat wel en wat niet mag 
bij een begrafenis of 
een crematie. Na een 
bezoek aan de expositie 
zult u waarschijnlijk ver-
baasd zijn over alles wat 
- ook in deze moeilijke 
coronatijden - nog wel 
mag en kan.

Wees welkom om bij 
een kopje koffie/thee 
vrijblijvend over uw 
wensen, gedachten 
en misschien dromen 
rondom uw laatste reis 
te komen praten. Cha-
ron uitvaartbegeleiding: 
072 5070477, www.cha-
ronuitvaartbegeleiding.
nl. Natuurbegraafplaats 
Geestmerloo is dagelijks 
geopend van 09.00 tot 
17.00 uur.

Belinda’s Bloemen

Met liefde en zorgvuldigheid maken 
wij prachtige rouwboeketten 

en rouwarrangementen voor uw 
dierbaren, geheel naar uw wens

Winkelcentrum 

Geesterduin Castricum

www.belindasbloemen.nl
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  Wij helpen u bewuste keuzes te maken
  U krijgt advies met oog voor detail en 

kwaliteit
  In onze sfeervolle Afscheids-huiskamer 

in hartje Uitgeest kunt u wanneer u wilt 
bij de overledene zijn

  U kunt ons altijd inschakelen, waar u 
ook verzekerd bent 

24/7: 06 - 208 222 60

www.lumenuitvaart.nl  |  
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www.uvdf.nl | 06 115 36 587
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SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN

• Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
• Uitvaart vanaf € 1.475,-
• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent, wij helpen u
• Thuisopbaring of afscheidscentrum
• Wij verzorgen uitvaarten in heel Noord-Holland
• Vrijblijvende voorbespreking bij u thuis
• Voor elk budget is er een uitvaart

Uitvaartverzorging Formanoij
‘Wij vinden rouwverwerking belangrijk: alles gaat stap voor stap’

Inloop afscheidscentrum De Swaen vrijdag 18 oktober 2019 van 10.00 tot 12.00 uur
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EEN MOOI AFSCHEID...
Zorgen na een uitvaart
Uitgeest - En dan is de uitvaart geweest... en komt 
er heel veel op u af: naast het gemis en verdriet 
en de vele veranderingen moeten er tal van zaken 
geregeld worden zoals de erfenis, woning, belas-
tingen, opzeggingen en bankzaken. Hiervoor kan 
Lumen Uitvaart sinds kort een online account voor u 
aanmaken bij het Nabestaandenloket, waarbij op 
basis van uw persoonlijke situatie een overzicht wordt 
samengesteld van wat er geregeld moet worden. 
Stap voor stap wordt de informatie aangeboden 
die voor u van toepassing is. Met een enkele muisklik 
worden diverse zaken automatisch voor u in gang 
gezet, zoals opzeggingen van abonnementen en 
contractovernames. Bij alle organisaties die u aanklikt 
- van banken, verzekeraars, gas-water-licht tot aan 
social media accounts - wordt het overlijden voor u 
doorgegeven. Het overzicht wordt telkens bijgewerkt, 
zodat u in één oogopslag kunt zien hoe ver u al 
bent. Een extra aanvulling op de service van Lumen 
Uitvaart. Zo zorgt men voor u, ook na de uitvaart!

Lumen Uitvaart is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar via telefoonnummer 06 20822260. Kijk 
op www.lumenuitvaart.nl of volg Lumen Uitvaart op 
Facebook voor meer informatie.

Foto: aangeleverd

Belinda met een voorbeeld van een rouwboeket. Foto en tekst: Aart Tóth

Rouw kan zeer verzorgd zijn
Castricum - Rouw is over het alge-
meen niet echt prettig, maar hoort 
wel bij het leven. Zeker als er een 
eind aan het leven gekomen is, is 
vaak een rouwboeket een teken 
van waardering en respect voor de 
overledene en nabestaanden. Des 
te belangrijker is het dat hier speci-
ale aandacht aan gegeven wordt. 
Daarbij is de keuze van de bloemen-

soort meestal wat de overledene 
mooi had gevonden. Juist daarbij is 
vakkundig advies van wezenlijk be-
lang, om vooral houdbare kwaliteit 
te leveren, wat er na een paar da-
gen nog fleurig uitziet.

Welnu, juist dat advies en dan ook 
nog met alleen maar verse bloemen 
en een keuze in afmetingen van 

graftakken, kruizen, kransen, boeket-
ten dan wel harten is best groot te 
noemen. 
,,Ik vindt het daarbij bijzonder gevoe-
lig voor eigen klanten rouwwerk te 
verzorgen”, aldus Belinda. Dan ook 
nog in verschillende prijsklassen. Dus, 
gaat u voor een deskundig advies 
met voorbeelden en verschillende 
prijzen naar Belinda’s Bloemenshop 

in winkelcentrum Geesterduin. Daar 
kunt u dus zeven dagen per week 
terecht voor uw boeket of rouwstuk. 
Vooraf even een indruk opdoen, dat 
kan via www.belindasbloemen.nl of 
gewoon even bellen voor informatie 
vooraf naar 06 12359052. Langsko-
men kan ook aan de Geesterduin-
weg in/uitgang Noord bij Belinda’s 
Bloemenshop.
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Door Aart Tóth

In eerste instantie hebben we het 
hier over slagroomtru�els, gevuld 
met echte slagroom zonder conser-
veringsmiddelen en werkelijk 
topkwaliteit cacao. Deze zijn er ook 
met een blauwe, roze, advocaat, 
Amaretto en caramelvulling. Als je 
op www.tru�elsisters.nl kijkt is het 

meteen duidelijk dat hier niets te 
veel is gezegd. Wat te denken van 
de verschillende cadeaupakketten 
met aangepaste wijn bij de tru�els. 
In bezit komen van deze lekkernij 
kan via de site of op onderstaande 
wijze.
Om die heerlijkheid te gaan 
proeven is het wat makkelijker 
gemaakt en kan men ook nog 10 

procent korting binnenslepen. Bij 
een bezoek aan de website is door 
het invoeren van de code ‘castri-
cummer10’ deze korting binnen te 
slepen bij een bestelling, die zelfs 
wordt thuisgebracht. 

Dan zijn er ook nog mogelijkheden 
om op een andere manier deze 
korting te krijgen; op de zaterdagse 
markt in Alkmaar op het Hofplein, 
zaterdagse markt in Haarlem 
(Koningsstraat/Hofplein) en in 
Limmen op Maatlat 19D op vrijdag 
van 17.30 tot 19.00 uur en op 
zaterdag van 18.00 tot 19.30 uur. 
Voor de bezoeken dient dit artikel te 
worden uitgeknipt en getoond. 
Meer weten? Mail dan naar info@
tru�elsisters.nl en wordt wijzer.

Limmen - Inderdaad zijn de overheerlijke slagroomtru�els van de ‘Truf-
felsisters’ uit Limmen niet te versmaden; het water loopt je in de mond. 
Vervolgens gaan ze glimmen van trots om te zien wat deze sisters binnen 
4½ maand hebben opgebouwd. Het is werkelijk geweldig en een lust om 
te aanschouwen als je hun drive en enthousiasme hoort om een subliem 
product te presenteren. Kwaliteit is daarbij het hoofdstreven, met alles 
handgemaakt met de hoogste hygiëne-eisen. Buiten de geweldige smaak 
is de presentatie een groot pluspunt, met zelfs verschillende exclusieve 
cadeaumogelijkheden tegen een betaalbare prijs.

Truffelsisters niet te versmaden
De ‘Tru�elsisters’ in vol ornaat; van links naar rechts Janine, Lonneke, Roos en Lot. Foto: aangeleverd

Door Henk de Reus

Toename verwacht
Sonja van de Water is erg blij met de 
cheque. ,,Vanwege de verwachte 
derde coronagolf denk ik dat we 
voorlopig nog niet van het virus af 
zijn. Een langere lockdown betekent 
dat meer bedrijven genoodzaakt zijn 
om te stoppen. Daardoor raken meer 
mensen werkloos en komen hierdoor 
in �nanciële problemen. We krijgen 
heel veel van supermarkten, maar het 
zal nodig zijn om extra in te kopen. 
Daarom zijn we zo blij met donaties 
als die van Muttathara omdat 
hiermee extra voedselpakketten 
bekostigd kunnen worden.”

Drempel
Sonja: ,,Tijdens de uitgifte van voed-
selpakketten op vrijdagochtend 
melden zich nu veertien gezinnen. Ik 
weet dat er voor veel mensen een 
drempel bestaat om een beroep te 
doen op de Voedselbank. Dit is echt 
niet nodig. Mensen kunnen zich 
aanmelden bij Socius. Dit kan op dit 
moment alleen telefonisch (088 
8876900).”

Bezoekers steunen Voedselbank
Tim de Heer, voorzitter van Mutta-
thara, legt uit dat de overgedragen 
cheque in de maand november, dus 
net voor de lockdown, bijeen is 
gespaard. ,,Het is duidelijk dat het 
begrip ‘Voedselbank’ bij de bezoekers 
van Muttathara leeft. Het is ook nog 
eens geweldig dat de mensen die 
doneerden en het zelf niet al te breed 

hebben. Anders zouden ze niet bij 
ons in de winkel komen. Het onder-
steunen van de Voedselbank valt niet 
onder onze doelstelling, maar we 
vonden als bestuur dat we hier toch 
een manier voor moesten vinden. We 
hebben een potje met de naam 
‘Voedselbank’ op de toonbank gezet 
en attendeerden klanten hier af en 
toe op.”

Grote naam
Letti Lute, lid van de projectgroep 
binnen Muttathara zegt dat het snel 
bijeen sparen van het bedrag van € 
814,20 op zichzelf niet zo vreemd is. 
,,Het geeft aan hoeveel mensen de 
winkel bezoeken. Dit zijn er ’s zomers, 
als de camping open is, soms negen-
honderd op een dag. De omzet kan 
dan oplopen tot € 3000,- per dag. Het 
zijn niet alleen inwoners uit 
Castricum die langskomen. Ze komen 
zelfs uit Limburg of van de eilanden. 
Muttathara heeft een grote naam in 
de kringloopwereld. Castricum is een 
rijke plaats. Hierdoor krijgen we vaak 
antiek en goede boeken binnen. 
Kenners weten dit. Helaas mogen we 
door corona maar twintig mensen in 
de winkel hebben. Dit heeft grote 
invloed op de omzet die hierdoor nu 
rond de € 200,- ligt.”
Krijgt het voedselbankpotje perma-
nent een plaats op de toonbank bij 
Muttathara? Hierop geeft Tim de Heer 
een diplomatiek antwoord. ,,Het 
project wordt dit jaar gecontinueerd 
omdat corona voorlopig nog niet 
voorbij is. Dit betekent echter niet 
direct dat het ook permanent zal zijn.”

Voedselbank blij verrast
met cheque Muttathara
Castricum - Dat je elkaar als vrijwilligersorganisaties kunt versterken 
bleek afgelopen vrijdag toen de Voedselbank een cheque van € 814,20 in 
ontvangst mocht nemen van stichting Muttathara. Deze extra donatie 
was welkom want door corona komen steeds meer mensen �nancieel in 
de problemen en kan de Voedselbank niet iedereen meer bedienen.

Sonja van de Water (l) van de Voedselbank neemt de cheque van ruim 800 euro aan 
van de voorzitter van Muttathara, Tim de Heer (r). Foto: Henk de Reus

Het stellen van grenzen kan een 
uitdaging zijn in het vrijwilligerswerk: 
je wilt je inzetten voor de klanten, 
deelnemers en de organisatie en 
niemand teleurstellen. Maar toch is 
het belangrijk al die inspanningen in 
evenwicht te doen, zodat je je prettig 
blijft voelen en je vrijwilligerswerk 
leuk blijft vinden. In de workshop 
kun je, als deelnemer, herkennen 
wanneer het ‘grenzen stellen’ lastig is 
en wat daar aan ten grondslag ligt. 

Ook wordt dieper ingegaan op de 
voordelen van het stellen van 
grenzen. Theorie én met elkaar in 
gesprek gaan worden afgewisseld in 
deze interactieve training. 
Via www.vrijwilligersacademiebuch.
nl kunnen belangstellenden zich 
aanmelden. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden met 
Irene Zijlstra van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Castricum via telefoon-
nummer 0251 656562.

Online workshop ‘Grenzen 
stellen in het vrijwilligerswerk’
Castricum - Op woensdag 24 maart geeft Elsbeth Opho� de online work-
shop ‘Grenzen stellen in het vrijwilligerswerk’. Deze workshop is van 
19.30 tot 21.30 uur en wordt georganiseerd door het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk van Welzijn Castricum.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Als u en uw partner uit elkaar gaan terwijl u minderjarige 
kinderen heeft, bent u in sommige gevallen verplicht om 
samen een ouderschapsplan op te stellen. In een ouder-
schapsplan worden de afspraken die u als ouders met 
elkaar maakt ten aanzien van (onder meer) de verzor-
ging en de opvoeding van de kinderen vastgelegd. 
Het maken van een ouderschapsplan is niet in alle 
gevallen wettelijk verplicht. Dit is alleen het geval indien 
u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd 
partnerschap heeft, of indien u samenwoont en geza-
menlijk gezag over de kinderen heeft. 
Naast de verzorging en de opvoeding moet er in een 
ouderschapsplan ook worden ingegaan op de uitwisse-
ling van informatie over de kinderen, hoe belangrijke 
beslissingen over de kinderen moeten worden 
genomen, en hoe de kosten van de verzorging en de 
opvoeding verdeeld moeten worden. Het staat de 
ouders echter vrij om daarnaast ook over andere onder-
werpen afspraken te maken in een ouderschapsplan.
Naast dat de ouders samen afspraken moeten maken in 
een ouderschapsplan, is het wettelijk verplicht om de 
kinderen bij het maken van die afspraken te betrekken. 

In dat kader is het heel belangrijk om goed naar de 
kinderen te luisteren, zodat er ook rekening kan worden 
gehouden met hun voorkeuren of wensen. Uiteraard 
wordt dit steeds belangrijker naarmate het oudere 
kinderen betreft.  Het is natuurlijk goed denkbaar dat 
het u en uw ex-partner niet lukt om zelfstandig tot 
goede afspraken te komen waar alle partijen tevreden 
mee zijn. In dat geval kan hulp van een mediator 
uitkomst bieden. Heeft u behoefte aan hulp bij het 
opstellen van een ouderschapsplan? Neem dan contact 
op met mr. R. Bottenheft. Al naar gelang uw behoefte 
kan zij als uw advocaat of als mediator optreden, en zij 
helpt u graag verder! U kunt contact opnemen via  
0255 – 547 816 of r.bottenheft@tanger.nl.

Het ouderschapsplan
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Door Hans Boot

Otto Korstenbroek en zijn partner 
Esther Vink zijn samen eigenaar van 
De ZorgSpecialist uit Santpoort-
Noord die onder andere kleinscha-
lige woonvormen realiseert en 
beheert voor mensen met (begin-
nende) dementie of andere kwets-
bare ouderen die enige zorg nodig 
hebben. Otto is verantwoordelijk 
voor het bouwkundige proces en 
Esther voor de inhoud van de zorg-
verlening. Zij vertelt: ,,We vonden 
het geweldig dat we deze prachtige 
villa vorig jaar konden kopen en 
straks kunnen toevoegen aan de 
andere locaties, zoals Marquant in 

Heemskerk, waar de mix van bewo-
ning erg goed bevalt. Een van onze 
doelstellingen is dat een echtpaar, 
waarvan de man of vrouw dementie 
krijgt, hier ook bij elkaar kan blijven 
wonen.”

Esther licht de indeling van het pand 
toe: ,,Het bevat in totaal elf apparte-
menten, waarvan vier op de begane 
grond, vier op de eerste etage en 
twee appartementen geschikt voor 
echtparen op de tweede verdieping. 
In de aanbouw wordt naast de 
gemeenschappelijke woonkamer 
met keuken een ruim appartement 
gebouwd. Voor het team is er een 
ruimte waar zij kunnen slapen of 

verblijven en bijvoorbeeld bewoners 
of hun familieleden kunnen spreken.”

Bewegen en ontspannen
Tijdens de rondleiding voor de 
nieuwe medewerkers laten Otto en 
Esther zien hoe optimaal architect 
René van der Maten van bureau MB 
Architecten met de beschikbare 
ruimtes is omgegaan. ,,Alle apparte-
menten krijgen een eigen toilet. Drie 
worden voorzien van een eigen 
badkamer en de rest van de bewo-
ners deelt per twee appartementen 
een badkamer. Onze ervaring is dat 
deze faciliteiten goed aansluiten bij 
wat er nodig is, want veel bewoners 
hebben ondersteuning nodig bij 

lichamelijke verzorging. Uiteraard 
komt er ook een lift in en dat is in 
een monumentaal gebouw nog een 
hele bevalling. Wat de aankleding 
betreft leveren wij de apparte-
menten op met vloerbedekking, 
gordijnen, verlichting etc. De bewo-
ners kiezen zelf voor hun inrichting, 
zodat het appartement de sfeer van 
de bewoner ademt”, aldus Esther.

De werkzaamheden blijven volgens 
Esther niet beperkt tot de verbou-
wing: ,,Voor buiten hebben we 
allerlei plannen in het kader van 
bewegen en ontspannen. Zo willen 
we een sportveldje en jeu-
de-boules-baan aanleggen. Daar-
naast denken we aan een ruimte 
voor het houden van kippen, geitjes 
etc. Ik wil ook melden dat de naam 
Fochteloo wordt gehandhaafd, 
omdat die onlosmakelijk aan de villa 
is verbonden.”

Belangstelling
Het ondernemende paar laat tot slot 
weten dat er voor deze woonvorm al 
de nodige belangstelling is: ,,We 
wachten nog even met het 

toewijzen totdat we zekerheid 
hebben over de oplevering. De over-
eenkomsten met de toekomstige 
bewoners worden naar verwachting 
in maart gesloten. Het werk vordert 
gestaag, dus we hopen in mei open 
te kunnen gaan. Net zoals in al onze 
locaties, zijn in Fochteloo wonen en 
zorg gescheiden. Dat betekent dat 
de zorg veelal wordt verleend vanuit 
de Wet Langdurige Zorg en bewo-
ners voor het verblijf huur en 
servicekosten betalen aan De 
ZorgSpecialist.”

‘Prachtige instelling’
De Heemskerkse Monique Wulp is 
een van de medewerkers die in 
Fochteloo gaat werken: ,,Ik ben daar 
erg blij mee, maar vind het wel span-
nend. Zo’n dertig jaar geleden heb ik 
namelijk mijn opleiding voor verzor-
gende voltooid. Daar heb ik nooit 
iets mee gedaan, maar het is altijd 
blijven kriebelen. Nu dacht ik: het is 
nu of nooit en greep mijn kans. Ik 
word nu ingewerkt en loop stage bij 
Marquant in mijn woonplaats. Het is 
een prachtige instelling en ik heb er 
veel zin in om te starten.”

Castricum - Het heeft even geduurd voordat de gemeente vergunning gaf voor de aanbouw van de monumen-
tale villa Fochteloo in Bakkum, maar nu hoopt de eigenaar dat plaatselijk aannemer AC Borst Bouw erin slaagt 
om de zesde woonvorm van De ZorgSpecialist in het voorjaar op te leveren. De teamleden die er komen te 
werken kregen zaterdag een rondleiding.

Verbouwing Fochteloo vordert gestaag
De personeelsleden zijn er klaar voor om in Fochteloo aan de slag te gaan. Zittend links: Esther Vink. Foto’s: Hans Boot

Otto en Esther voor de entree van de nieuwe aanwinst van De ZorgSpecialist.

De aanbouw aan de oostzijde, waarin ook een appartement wordt gerealiseerd. 
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Vorig jaar deden er bijna 3000 
mensen mee, waarvan acht scholen 
en tweeëntwintig bedrijven. 90% van 
de deelnemers hield de uitdaging vol 
en heeft er positieve ervaringen aan 
overgehouden. Met een nieuwe huis-
stijl en nieuwe samenwerkingspart-
ners Alles is Gezondheid en The 
Pando Network gaat men dit jaar 
voor nog meer deelnemers. Iedereen 
kan wel iets bedenken wat voor 
hem/haar gezonder is. Maar... weten 
is nog geen doen. In de praktijk is het 
vaak lastig om te kiezen voor 
gezonder.

De coronacrisis maakt ons er 
nogmaals van bewust hoe belangrijk 
een gezonde leefstijl is. Maar een 
gezonde leefstijl is door de huidige 

omstandigheden en maatregelen 
juist een extra uitdaging. Wij helpen 
jou om samen met velen andere in 
maart in actie te komen voor je 
gezondheid. Dat is veel leuker en het 
werkt. Belangrijk is dat je kiest voor 
een concrete haalbare uitdaging die 
je 30 dagen lang elke dag uitvoert. 
Op de website 
www.30dagengezonder.nl vind je 
diverse ideeën voor uitdagingen en 
kun je je aanmelden. Welke uitdaging 
ga jij aan?

Iedereen die woont of werkt in regio 
Noord-Holland kan zich tot en met 1 
maart 2021 aanmelden via 
www.30dagengezonder.nl. Door je 
aan te melden ontvang je de hele 
maand maart inspirerende tips en 

adviezen. Daarnaast helpen de erva-
ringen van andere deelnemers je om 
vol te houden. De eerste 250 deelne-
mers ontvangen een startpakket. 
Volg de actie ook op www.facebook.
com/30dagengezonder en maak 
kans op mooie en gezonde prijzen. 
Deelname is gratis.

Alleen of samen! Wie daag jij uit?
Meedoen kan individueel of in een 
groep. Samen een uitdaging 
aangaan werkt stimulerend en je 
houdt elkaar scherp. Een schoolklas 
kiest bijvoorbeeld om elkaar elke dag 
een complimentje te geven, een 
gezin spreekt af de hele maand 
samen te ontbijten en collega’s gaan 
bijvoorbeeld, op afstand, tijdens de 
lunch samen wandelen. Iedereen 
heeft invloed op zijn eigen gezond-
heid Gezonder leven is veel meer dan 
‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. 
Complimenten geven, buiten zijn, op 
tijd naar bed, of 30 dagen zonder 
alcohol. Er zijn heel veel dingen die je 
zelf kunt doen om je gezonder te 
voelen.
Het doel van de actie is in 30 dagen 
je gewoontegedrag te doorbreken 
en een gezondere gewoonte aan te 
leren. De actie stimuleert om op een 
positieve manier een uitdaging met 
jezelf aan te gaan. En door het samen 
te doen, motiveer je elkaar en hou je 
het vol. Meld je aan op 
www.30dagengezonder.nl en doe 
mee!

Regio - Na het succes van vorig jaar daagt GGD Hollands Noorden samen 
met GGD Gooi- en Vechtstreek en GGD Zaanstreek-Waterland opnieuw 
alle inwoners van Noord-Holland Noord uit om in maart mee te doen met 
de actie 30dagengezonder. Denk aan 30 dagen op tijd naar bed, niet 
snoepen, vegetarisch eten, elke dag 10.000 stappen zetten of elke dag je 
smartphone een uurtje uit. Iedereen, jong en oud, kan mee doen.

GGD daagt uit: 30 dagen gezonder!

Het logo van de campagne 30dagengezonder. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Onlangs viel bij inwo-
ners van de gemeente Castricum een 
brief op de mat, waarin gewezen 
werd op de mogelijkheid om 
subsidie te krijgen voor energiebe-
sparende maatregelen. Wie echter 
dacht nog een kans te maken op het 
geld, heeft pech. In een week tijd is 
het aantal aanvragen zo sterk 
gestegen, dat de subsidiepot inmid-
dels leeg is.

Het gaat om een eenmalig bedrag 
van 70 euro dat inwoners konden 
aanvragen voor de aanschaf van 
energiebesparende producten of 
maatregelen; de zogenaamde RRE-
regeling. Wethouder Falgun Binnen-
dijk: ,,Deze subsidieregeling liep al 
langer en om de aandacht op de 
subsidie een impuls te geven is een 
inwonersbrief de deur uit gegaan. 
Dat er vervolgens zo snel en enthou-
siast op gereageerd werd, heeft ons 
verrast. Daardoor is het subsidiepla-
fond binnen een week bereikt. Verve-
lend voor de inwoners die nu 

misgrijpen, maar positief dat de 
regeling zo goed is aangeslagen.”

In de zomer van 2020 werd al 
aandacht besteed aan de subsidiere-
geling, die toen net was geïntrodu-
ceerd. Mede door de coronamaatre-
gelen kwam het project niet goed 
van de grond. De aanvragen bleven 
lange tijd ver onder de 50% van het 
subsidieplafond steken. Door het 
versturen van een brief aan de inwo-
ners van de gemeente Castricum 
nam dit in slechts drie dagen een 
gigantische vlucht. Waar het aantal 
aanvragen begon bij 483 kwamen er 
in een paar dagen bijna 1.200 bij.
In de brief werd gemeld dat tot 31 
maart 2021 deze subsidie aange-
vraagd kon worden, tenzij het subsi-
dieplafond eerder was bereikt. Dat is 
dus nu het geval. De gemeente sluit 
overigens niet uit dat er nog een 
vervolg op de regeling gaat komen. 
Als hiertoe inderdaad zou worden 
besloten, volgt hierover te zijner tijd 
nadere informatie.

Gemeente verrast:
subsidiepot opeens snel leeg

Op zondag 14 februari is Evert Caste-
lein onverwacht overleden. In de 
loop van zijn carrière bij staalfabriek 
Hoogovens, het huidige Tata Steel, 
bekleedde hij er diverse functies. 
Veel inwoners van Castricum zullen 
hem echter vooral kennen door zijn 
grote inzet op het maatschappelijk 
vlak. Evert was sinds enkele jaren de 
penningmeester van IVN Midden-
Kennemerland. Hij verzorgde ook de 
administratie van de wilgenknot-
groep, ook wel bekend als de knot-
ploeg. Beide taken nam hij zeer 
serieus, hij heeft de wilgenknotters 
naar het digitale tijdperk geloodst en 
was een grote steun voor hoofd-
knotter Aris. Als penningmeester kon 
hij meteen aan de bak, want zijn 
voorganger Anton was onverwacht 
gestorven, waardoor een aantal 
zaken doorgespit moest worden. 
Binnen enkele maanden al kon Evert 
de kascommissie verwelkomen. In de 
jaren die volgden werd alles zeer 
overzichtelijk en goed gestructureerd 
bijgehouden. Bij de voorbereiding 
van de nieuwe natuurgidsenoplei-
ding, die in geen 25 jaar meer was 
gegeven door de afdeling, was er 
heel veel te regelen en op te zetten. 
Evert organiseerde in korte tijd en 
met weinig middelen een digitale 
leeromgeving ter ondersteuning van 
de cursisten en de docenten, met 
hem als veelkundige vraagbaak op 
de achtergrond. Evert stond bekend 
als een vriendelijke, tolerante en 
empathische man, die zeer goed kon 
luisteren. Kwaliteiten die hem ook in 
de plaatselijke politiek goed van pas 
kwamen. Evert zette zich in voor D66, 
de gemeenteraadsfractie en het 
afdelingsbestuur van die partij 
typeren hem als een bewogen 
democraat, een zeer deskundig 
commissielid, een betrokken 
bestuurder en bovenal een �jn mens. 
Sinds kort was hij voorzitter van 
CALorie, het burgerplatform dat zich 
inzet voor een energie-onafhankelijk 
Castricum. Evert was zich nog aan 
het inwerken en stond in de start-
blokken om mede richting te geven 
aan CALorie. ,,We verliezen in  hem 
een enthousiaste, deskundige, 

bewogen en kundige voorzitter van 
onze coöperatie, maar vooral ook 
een �jn iemand om mee samen te 
werken’’, laat men weten. Evert was 
ook lid van bridgeclub Bricas, hier 
vervulde hij tevens diverse bestuur-
lijke taken, waaronder het voorzitter-
schap. ,,Het overlijden van Evert laat 
een groot gat achter. Wij weten nu 
even niet hoe wij verder moeten, 
maar we gaan het toch proberen. 
Wat zullen wij zijn tomeloze inzet, 
deskundigheid, empathie en gulle 
schaterlach missen’’, laat de club via 
de eigen website weten. 
Na een noodzakelijke medische 
ingreep verslechterde zijn gezond-
heid vorige week snel en op 14 
februari heeft hij het leven moeten 
loslaten. De uitvaart heeft gisteren in 
besloten kring plaatsgevonden. Evert 
werd 62 jaar oud.

In memoriam: Evert Castelein

Evert Castelein (25-05-1958 - 14-02-
2021). Foto: aangeleverd

Castricum - Eens in de zoveel tijd, als de waterstand extreem laag is, duikt voor de kust van Castricum het wrak van de 
Salamander weer op. Ook in de afgelopen week was het scheepswrak voor strandbezoekers weer goed zichtbaar. Het 
Duitse schip, gebouwd in 1880, verging in de herfst van 1910 voor de kust van Castricum. Meerdere bergingspogingen 
werden uitgevoerd, maar geen van de pogingen slaagden. Uitgebreide informatie over het schip en deze bergingspo-
gingen is op www.oud-castricum.nl te vinden. Foto: Cees van der Maarel

De Salamander duikt weer op
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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

Castricum - Er zullen weinig discus-
sies zijn als je eenmaal bij Pilkes 
Fietsen aan de Burgemeester 
Mooijstraat 24 binnenloopt. Dat 
binnenlopen is echter wel met 
beperkingen vanwege coronaregels, 
wat meteen vriendelijk duidelijk 
gemaakt wordt bij binnenkomst. 
Vanwege die coronaregels is het 
alleen mogelijk met een te repareren 
�ets binnen te komen. Daarbij valt je 
mond natuurlijk open van het brede 
assortiment verschillende �etsen die 
staan te pronken in de winkel. De 
merken liegen er ook niet om, van 
Azor, Oxford, Early Rider en Merida 
tot aan Ortlieb. De focus op kwaliteit 
is voor Mark en Theo Pilkes het 
uitgangspunt bij de verkoop van een 
�ets en niet alleen omdat hij er leuk 
uitziet.
Dan de grote keuze in die kwaliteits-
merken, van betaalbare E-bikes, klas-
sieke dames- en heren�etsen, moun-
tainbikes, kinder�etsen tot aan loop-

�etsen voor de kleineren onder ons. 
Tevens bak�etsen zijn leverbaar in de 
uitvoering zoals je wenst. Daarbij 
blijken veilige hulpmiddelen en 
accessoires ruim voorradig. Zoals de 
meer in zwang komende �etshelmen 
voor jong en oud. Zeker bij E-bikes 
steeds vaker gangbaar om bij vallen 
er goed vanaf te komen. Om echt je 
blik te verruimen in de verschillende 
�etsen en hulpmiddelen kijk je 
vooraf natuurlijk op www.pilkes-
�etsen.nl of je belt even met vragen 
via 0251 295892 of gewoon per 
e-mail (pilkes�etsen@kpnmail.nl) en 
je wordt wijzer.

Trouwens, solide �etssloten, stevige 
�etstassen, kilometertellers, �etsna-
vigatie en natuurlijk waarvoor je 
eigenlijk binnenkwam, een nieuwe 
band, allemaal voorradig. Extraatje 
zou zelfs een nieuwe band kunnen 
zijn die niet lek kan gaan, de 
uitkomst!

Geen welles nietes bij Pilkes
Theo en Mark Pilkes in hun goed uitgeruste werkplaats. Foto: Aart Tóth

Het aanschouwen van die zomerse 
jurken, blouses en ook nog schoenen 
doen je verlangen naar het voorjaar. 
Mede het aanbod van schoenen in 
de winkel en via www.schoenen-
enzo.nl en de prachtige kleding kun 
je van top tot teen in het nieuw de 

winkel uitlopen. Passen is daarbij 
vanwege de coronaregels nog wat 
moeilijker, maar daar wordt zeker 
een mouw aan gepast met thuis 
passen. Schoenen zijn er werkelijk in 
allerlei uitvoeringen, van sneakers, 
boots tot sandalen en pumps. Zo is 

het mogelijk je uitgezochte out�t 
compleet te maken met bijpassende 
schoenen van comfort, hip tot aan 
trendy. Daarbij word je normaliter 
vriendelijk en liefdevol geholpen, 
maar dat ligt nu iets moeilijker. Zie je 
iets leuks en je hebt er vragen over 
voor bestellen, bel dan naar 0251 
679188 of e-mail naar tiptopcasuals@
quicknet.nl. Bij het langslopen even 
aankloppen kan natuurlijk ook en de 
afspraken worden gemaakt. Ze zijn er 
klaar voor!

Castricum - Die beknotting zit hem uiteraard in de beperkingen rondom 
corona. Lastig of niet, bij ‘TipTop Casuals’ laten ze zich er niet door uit het 
veld slaan. Met wat aanpassingen en hulpgrepen proberen ze toch zoveel 
mogelijk klanten ter wille te zijn. En dat gaat lukken, waarbij de voor-
jaars- en zomercollectie er natuurlijk uitspringt. Dat zie je als je www.
tiptopcasuals.nl intoetst of als je voor de etalage staat en naar binnen 
gluurt aan het Bakkerspleintje 82.

Ondanks beknotting er TipTop 
bijlopen

Een deel van de klantvriendelijke crew; van links naar rechts: Chanice, Margé, Joyce en Monique. Foto: Aart Tóth

Prima aan de slag met Primera

Castricum - Inderdaad hoef je Primera op het adres Geesterduin 10 niet 
voorbij te lopen tijdens de lockdown. Al is je dagelijkse krantje of andere 
lectuur niet verkrijgbaar, er blijven genoeg zaken waar je wel je gram aan 
kunt halen. Zo is er een afhaal- en bezorgpunt van PostNL, waar je ook 
voor postzegels terecht kunt. Wat te denken van ‘Geldmaat’ voor het 
storten dan wel afhalen van contanten. Dan ook nog bankzaken van ING, 
met de mogelijkheid voor informatie over je bankrekening, openen reke-
ning dan wel vragen.

Hartelijk welkom geheten bij Primera door Boudewijn Rigter. Foto: Aart Tóth

Bakkum - Voor veel inwoners van de 
gemeente Castricum hoeven we 
eigenlijk niet meer uit te leggen wat 
‘Ristorante Italiano Vesuvio’ inhoudt; 
dat is mede door de mond tot mond-
reclame al duidelijk. Over smaak valt 
niet te twisten, die is werkelijk 
subliem. Ook tijdens de coronabe-
perkingen kun je van die heerlijke 
Napolitaanse keuken genieten. 
Salvatore Papa en familie, die 
intussen al 25 jaar in Nederland hun 
Italiaanse culinaire kunsten vertonen, 
staan klaar om een heerlijke maaltijd 
te bereiden. Die vervolgens bij je 
thuisgebracht wordt of je komt hem 
afhalen aan de Van Oldenbarne-
veldweg 12 in Bakkum. In die 25 jaar 
werden Italiaanse restaurants in 
Amsterdam en Amstelveen uitgebaat 
en kunnen we in de regio Castricum 
alweer twee jaar genieten.

De keuze is enorm te noemen als je 
de menukaart bekijkt via www.risto-
rante-vesuvio.nl, waarbij je meteen 
kunt bestellen en tijden voor het 
bezorgen dan wel afhalen kunt 
afspreken, via de toets ‘menu 
bestellen’. Normaliter is dit binnen 15 
minuten af te halen om vervolgens te 
gaan smullen. Bellen kan natuurlijk 
ook naar 0251 657878 en je persoon-
lijke wensen kenbaar maken, met 
misschien een heerlijk �esje Itali-
aanse wijn erbij. Ruim vooraf mailen 
kan ook via salvatorepapa76@gmail.
com. Dat ‘uit je dak gaan’ in de titel 
slaat natuurlijk op de naam Vesuvio, 
wat de vulkaan Vesuvius nabij Napoli 
oftewel Napels is. Via Salvatore kun je 
deze woordspeling van dinsdag t/m 
zondag van 17.00 tot 23.00 uur 
beleven.

Italiaans uit je dak met Vesuvio

Salvatore Papa met een met liefde gemaakt smulgerecht. Foto: Aart Tóth

Tijdens de coronabeperkingen kun je 
dagelijks van maandag t/m zaterdag 
terecht van 10.00 tot 17.00 uur. Na de 
lockdown is dat van maandag t/m 
donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, 
vrijdag tussen 09.00 en 21.00 uur en 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Geluk beproeven is ook nog mogelijk 
bij Primera bij de Lotto of Staatslo-
terij; wie niet waagt wie niet wint! Een 
pasfoto maken, zonder afspraak, om 
meteen erna het paspoort of rijbewijs 
op het gemeentehuis aan te vragen.

Als je toch in de winkel bent, kun je 
boeken, kantoorartikelen, knutsels en 
educatieve kinderboekjes bestellen 
en meteen afspreken wanneer je het 
kunt ophalen. Deze handelswijze is 
ook van toepassing op het geluk 
beproeven. Zijn er nog vragen over-
gebleven na deze informatie, bel dan 
0251 654442 of mail naar geester-
duin@primeranet.nl en wordt wijzer. 
Dat kan ook via www.primera.nl met 
doorklikken naar Castricum of via 
Facebook: Primera Geesterduin. 
Uiteraard zijn er genoeg wenskaarten 
om familie of vrienden een hart 
onder de riem te steken in deze 
coronatijden.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. korte hevige windvlaag; 7. voetballer in de spits;
12. toiletartikel; 13. dun opgerold wafeltje; 14. nachtroofvogel;
15. nummer (afk.); 17. boterton; 19. zuiver; 21. rivier in Italië; 22.
gevangenverblijf; 24. zich concentreren op zijn innerlijk; 27. hori-
zon; 28. gevoel van diepe afkeer; 30. energiezuinig lampje; 31.
smalle ondiepte in zee; 32. blauwachtig wit metaal; 33. namaak
(bedrog); 35. interest; 37. mager (iel); 38. meetstok (liniaal); 41.
sporenplant; 42. plaats in Zuid-Holland; 44. Engelse universi-
teitsstad; 46. inwendig orgaan; 47. Nederlandse soapserie (afk.);
48. zomerkoninkje; 49. plaats in Noord-Holland; 50. plaats in
Gelderland; 52. optisch hulpmiddel; 54. feestelijk diner; 56. mas-
ker; 58. uitvinder van de gloeilamp; 61. plaats in Noord-Brabant;
62. zitplaats (troon); 64. Engels telwoord; 65. boomscheut (twijg);
67. uitkeringsinstantie (afk.); 68. rivier in Engeland; 70. bestand-
deel van bier; 72. in goede conditie; 73. evenementencomplex in
Utrecht; 76. gevangenis; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. maan-
godin; 79. af te wassen eetgerei; 81. onmeetbaar getal; 82. ver-
frissing; 83. deel van een bokspartij; 84. scheepstouw; 86. heilig
boek der joden; 87. verzegelde rem in treinen.

Verticaal  1. Amerikaanse boer; 2. kosten koper (afk.); 3. gat in
het ijs; 4. hoofd van een moskee; 5. geluid bij onweer; 6. plaats in
Friesland; 7. vrouwtjespaard; 8. zandheuvel aan zee; 9. bewe-
gingsorgaan van een vis; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van
servies; 16. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.);
18. opstootje; 20. jongensnaam; 21. metalen staafje; 23. van gro-
te lengte; 25. hetzelfde (Lat.); 26. delfstof; 27. jong mens; 29.
openbare informatiebron via de televisie; 32. pasgeborene; 34.
hoofddeksel; 36. naderend onheil (tragiek); 37. naaldboom; 39.
boven op het gewone (toeslag); 40. heildronk; 42. rivier in Frank-
rijk; 43. muze van het minnedicht; 45. vochtig; 46. koeienmaag;
51. onderricht; 53. wereldtaal; 54. hoofdstad van Noord-Ierland;
55. boomvrucht; 56. mevrouw (afk.); 57. honingdrank; 59. teken
(signaal); 60. zilverwit metaal; 62. slagwapen; 63. plaats in Bel-
gië; 66. olie (Engels); 67. uit aller naam (afk.); 69. tijdperk; 71.
zeepwater; 73. Japanse vechtsport; 74. deel van fiets; 75. voe-
dingsmiddel bereid uit het merg van palmsoorten; 78. jong dier;
80. jongensnaam; 82. benevole lector (afk.); 85. titel (afk.).

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 
Oost west, thuis best. Een vierkant delfts 
blauw tegeltje met een wijze spreuk: vroeger 
waren ze in elk huishouden te vinden. Geïnspi-
reerd door deze eeuwenoude traditie heeft 
Dutch Design Brand de tegeltjeswijsheden in 
een nieuw jasje gestoken. ‘Succes met je 
tentamen straks’ of ‘Ik zal aan je denken 
vandaag’: laat een lieve boodschap achter en 
creëer in deze haastige tijden een momentje 
van aandacht voor de mensen die je dierbaar 
zijn.
De serie tegeltjes bestaat uit negen vrolijke 

prints, voor elke gelegenheid is er wel een 
geschikt tegeltje te vinden. Nét echt, maar dan 
gemaakt van stevig en duurzaam karton. Elk 
tegeltje is 15 x 15 cm en voorzien van een 
handig gaatje, zodat je het met een schroe�e 
aan de muur kunt bevestigen. De tegels 
worden geleverd in een leuke verpakking met 
een whiteboardstift. Ook leuk om als 
cadeautje te geven voorzien van een persoon-
lijke tekst, ze passen door de brievenbus!

Wij mogen deze week drie tegeltjes verloten! 
www.dutchdesignbrand.com 

Zet je eigen tegelwijsheid op de muur 
met de Dutch Design Wisdom Tile
Hippe tegeltjes waar je met een marker zelf een tekst op kunt schrijven. Inspireer je huisge-
noten, vrienden of familie met een mooie quote, een kort gedichtje of een lieve wens. Om 
iemand een hart onder de riem te steken, een tip te geven of gewoon even te laten weten dat je 
aan diegene denkt. De tekst is uitwisbaar, dus steeds weer aan te passen.

Puzzel deze week mee en win een 1 van de 3 leuke tegeltjes van dutchdesignbrand.nl!   
Mail de oplossing voor maandag 1 maart naar puzzel@castricummer.nl
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Castricum - Normaal gesproken zou 
de jeugd van volleybalvereniging 
Croonenburg/2beach pas in mei de 
zaal verwisselen voor het zand. Er is 
echter al een groep volleyballertjes 
(U12) in januari begonnen om op het 
zand te gaan trainen en dat bevalt 
goed. Drie trainers (oud-speelsters 
van Dames 1) willen nu ook een 
alternatief aanbieden voor het gemis 
van de trainingen in de zaal. Jeugd-
leden geven aan dat ze hun teamge-

noten en het sporten missen. De drie 
oud-speelsters staken de koppen bij 
elkaar en bundelden hun ervaring. 
Ze besloten om een �jne buitentrai-
ning te organiseren. De drie 
trainsters gaan vanaf woensdag 3 
maart een beachvolleybal-boot-
camptraining aanbieden voor 
iedereen van 12 tot 18 jaar. Trainster 
Jasmin Luijckx: ,,Bij ons en bij de 
jeugdspelers is veel enthousiasme. 
Wij zorgen voor een programma met 

veel beweging en variatie, waarbij 
ook beachvolleybalelementen aan 
de orde komen.’’ De trainingen 
vinden plaats op 2beach, dat is de 
strandlocatie aan de Zeeweg naast 
het AVC-terrein. 

De trainingen starten op woensdag 3 
maart van 18.00 tot 19.00 uur. Ben je 
ook weer aan buitensport toe? Mail 
naar jeugdcommissie@croonenburg.
nl voor informatie.

Nu ook Beachvolleybal en 
bootcamptraining voor U18

De jeugd U12 van Croonenburg volleybalt al vanaf januari op het zand van 2beach. 
Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

Ik vind de uitbreiding van loopgebied dicht bij huis waardevol, vooral 
voor ouderen. In dat kader liever geen overstap maar een klaphek. Dan 
kan ik een rondje lopen via Gladiolenveld, Onderzeeweg en het nieuw 
aan te leggen paadje naar de Brakersweg.

Johanna Klein

Veel sneeuw- en vooral ijsnieuws in de krant van vorige week, met onder 
andere een verhaal over een groepje mensen dat was gaan baden in een 
zelfgehakt ‘wak’. Dat laatste - het zelf hakken van een wak - is taalkundig 
onmogelijk. Een wak is een stuk open water dat, om welke reden dan ook, 
niet bevroren is. Dat kan zijn omdat het water te warm is gebleven, omdat 
de wind er vrij spel had (vandaar het begrip ‘windwak’) of - en dat komt 
ook nog wel eens voor - eenden, zwanen en andere watervogels het 
water met z’n allen in beweging hebben gehouden om zo te kunnen 
blijven zwemmen. Een door mensenhanden in het ijs gemaakt gat heet 
een ‘bijt’. Het grappige is dat elders in de krant mevrouw Marleen van Eijk 
het dan weer heeft over een door haar gefotografeerde Carolina-eend, 
die tussen alle huis-tuin-en-keuken-eenden volgens haar ‘een vreemde 
eend in de bijt’ is. Terwijl die Carolina-eend nou juist weer in een wak 
zwemt, dat hij samen met alle andere Castricumse eenden heeft 
gecreëerd.

Guus Peters, Castricum

Toevallig stond er in de Volkskrant van 18 februari een artikeltje over het 
verschil tussen wak en bijt. Een wak is een gat in het ijs dat door een of 
andere oorzaak niet bevroren is. Wat in het ijs gehakt wordt, is een bijt. 
Misschien leuk om te weten. 

Chris van der Drift

Brug over de Schulpvaart

Wak en bijt (1)

Wak en bijt (2)

Castricum - Zou het komen door de 
fraaie ligging tussen zee, bos en 
boerenland? Er worden heel wat 
gedichten geschreven in deze 
contreien. Tegelijkertijd roept dat 
mooie gebied met de grote steden 
en dampende fabrieken aan de 
horizon en met laag overvliegend 
luchtverkeer ook zorgen op. Grote 
zorgen over de kwetsbaarheid van 
de natuur, over het klimaat en over 
de toekomst. Een toekomst die de 
jeugd toebehoort. Klimaatalarm 
Castricum zag een mooie combi-
natie in klimaat, poëzie en jeugd. 
Geïnspireerd door de gedichten van 
Poets for the Planet en het Neder-
lands-Vlaamse collectief van 
Klimaatdichters, waar onze Castri-
cumse dichter Thomas Möhlmann er 
één van is, organiseert Klimaatalarm 
Castricum een dichtwedstrijd voor 

scholieren: wie schrijft het mooiste 
klimaatgedicht?

Pak op die pen!
Alle scholieren worden aangemoe-
digd om deze voorjaarsvakantie een 
gedicht te schrijven over het 
klimaat, dromen, wensen, woede, 
zorgen en verdriet of juist over hoop 
en geloof in een zonnige toekomst. 
Wat je maar wilt. En nee, het hoeft 
niet te rijmen! Er zijn geen regels 
voor goede poëzie. Als het maar 
recht uit je hart komt, puur en hele-
maal jij! Stuur je gedicht met je 
naam en e-mailadres uiterlijk 
woensdag 10 maart naar klimaat-
alarmcastricum@gmail.com en zet 
zondag 14 maart 14.00 uur in je 
agenda. Wordt je werk door de jury 
verkozen tot mooiste gedicht, dan 
mag je het komen voordragen 

tijdens het Klimaatalarm op de Brink 
(locatie onder voorbehoud).

Klimaatalarm Castricum is een 
samenwerking van burgers en orga-
nisaties als Transitie Castricum, Plog-
ging Castricum en XR Castricum. Ze 
organiseren samen de lokale activi-
teiten ter gelegenheid van het 
landelijke Klimaatalarm op 14 maart, 
een initiatief van de Klimaatcrisis 
Coalitie: Milieudefensie, FNV, Green-
peace, DeGoedeZaak, Extinction 
Rebellion, Code Rood, Fridays For 
Future, Fossielvrij NL, Oxfam Novib, 
De Woonbond en Grootouders voor 
het Klimaat. Klimaatdichters.org is 
een snel groeiende beweging van 
Vlaamse en Nederlandse woordkun-
stenaars. Ze strijden met poëzie in al 
haar verschijningsvormen voor een 
klimaatvriendelijke wereld.

Klimaatgedichtwedstrijd 
voor scholieren in Castricum

Castricum - Een collectief van vakkun-
dige, regionale installateurs biedt huis-
eigenaren de mogelijkheid om zonne-
panelen te laten installeren tegen een 
zeer gunstige prijs. De gemeente 
Castricum ondersteunt deze actie in 
samenwerking met het Duurzaam 
Bouwloket en coöperatie CALorie 
Energie. ,,Wij willen onze inwoners 
graag verder helpen bij de overstap 
naar een duurzame energievoorzie-
ning,” aldus wethouder Falgun Binnen-
dijk. ,,Alleen samen kunnen we een 
duurzame toekomst voor elkaar 
krijgen.”
Inwoners van de gemeente Castricum 
kunnen vrijblijvend en gratis één van 
de specialisten langs laten komen voor 
een vakkundig advies. Zij houden zich 
tijdens het bezoek aan de RIVM-richt-
lijnen. Vervolgens maken ze een 
aanbod op maat. Omdat het om een 
collectieve inkoopactie gaat, kunnen 
de installateurs een zeer gunstige prijs 
bieden. Particulieren hebben tevens 

het voordeel dat de btw kan worden 
teruggevraagd bij de Belastingdienst. 
Binnen deze actie kan dit voor deelne-
mers gratis worden verzorgd door een 
administratiekantoor.
Voor iedereen die meer informatie wil 
krijgen, organiseert de gemeente 
twee maal een digitale bewoners-
avond. Deze live-uitzendingen zijn 
thuis via de computer, tablet of smart-
phone te volgen. Ze vinden plaats op 
dinsdag 2 en donderdag 4 maart om 
20.00 uur. 
Belangstellenden dienen zich vooraf 
via www.duurzaambouwloket.nl/
actiecastricum aan te melden. Voor 
het bekijken van de beelden hoeft 
geen software geïnstalleerd te 
worden. Vragen kunnen ook gesteld 
worden bij het Duurzaam Bouwloket 
(072 7433956 / info@duurzaambouw-
loket.nl). Overigens is het ook via de 
genoemde website mogelijk om direct 
geheel vrijblijvend in te schrijven voor 
de actie. De actie loopt tot 1 juni 2021.

Voordelig zonnepanelen aanschaffen

Castricum - Vorig jaar hoopten de 
deelnemers aan de Kunst�etsroute 
het dertigjarig jubileum te vieren. 
Het coronavirus gooide echter roet in 
het eten en ook dit jaar is dat weer 
het geval. Er zijn veel onzekerheden 
over wat in juni mag en niet ieder 
atelier zal coronaproof zijn volgens 
de dan geldende regels. 
Volgend jaar zullen de meeste 
mensen ingeënt zijn, dat biedt 
volgens de organisatie een beter 
perspectief voor het alsnog 
uitbundig vieren van het jubileum. 
Op www.kunst�etsroutecastricum.nl 
kan iedereen alvast een indruk kan 
krijgen van de deelnemers.

Kunstfietsroute vervalt wederom

De kunst�etsroute gaat ook dit jaar niet door. Foto: aangeleverd

Wethouder Ron de Haan (cultuur): ,,Ik 
kan me er ontzettend op verheugen. 
Overal in onze mooie gemeente 
weer blije gezichten zien, bij podia 
binnen en buiten, voorstellingen 
waardoor je geraakt wordt, beelden 
en muziek die ontroeren. We gaan 
die stap maken.”

Cultuur met Kansen
De fondsen komen voort uit de 
cultuurnota Cultuur met Kansen die 
de gemeenteraad in 2020 vaststelde. 

Lang waren de cultuur- en kunstbud-
getten bevroren. Door kunst en 
cultuur te verbinden met economie, 
toerisme en recreatie, kwamen er 
meer mogelijkheden. Voor professio-
nele initiatieven die grootschalig van 
opzet zijn en ook voorzien in andere 
inkomsten, zoals entreegelden en 
sponsoring, is € 20.000 gereserveerd 
in het fonds Cultuur en toerisme. 
Voor lokale initiatieven kan een 
meerdaags evenement - dat veel 
bezoekers trekt - in aanmerking 

komen voor een gemeentelijke 
bijdrage van € 10.000 (€ 5.000 voor 
een eendaags evenement) uit het 
fonds gemeente Castricum op de 
kaart (gevuld met € 30.000).

Adviescommissie
Een adviescommissie met experts uit 
de cultuursector - met kennis van de 
lokale dynamiek in de verschillende 
kernen - beoordeelt de aanvragen 
voor de twee nieuwe fondsen. Er zijn 
twee subsidierondes: één voor initia-
tieven in zomer en najaar, die uiterlijk 
op 15 maart moeten zijn ontvangen, 
één voor winter en voorjaar met 
aanvragen voor 1 september. Kijk op 
www.castricum.nl/cultuur of www.
voorliefhebbers.nl/cultureel voor 
meer informatie.

Castricum - De gemeente presenteert een subsidieregeling met twee 
nieuwe fondsen die theatermakers, festivalorganisatoren en andere 
cultuuractieven aanmoedigt om de gemeente op de kaart te zetten. 
Samen zijn de twee fondsen goed voor vijftigduizend euro. De regeling 
treedt in werking nadat de gemeenteraad op 11 maart aanstaande is 
geconsulteerd.

Meer geld naar kunst en cultuur
Vis op het droge. Foto: aangeleverd

Limmen - Met pijn in het hart hebben 
de stichting Voetbalpromotie Limmen 
(supportersvereniging) en het organi-
satiecomité van voetbalvereniging 
Limmen besloten om verdere voorbe-
reidingen voor de feestweek rond het 
90-jarig bestaan te staken. Ook het 
familiestratentoernooi gaat dit jaar 
niet door. Gezien de ontwikkelingen 
aangaande alle coronamaatregelen 
zien de vrijwilligers het niet gebeuren 
dat het organiseren op grote schaal 
van beide evenementen haalbaar is. 
Men reageert: ,,Wij vinden dit ontzet-
tend jammer maar het is niet anders. 

Wel is afgesproken dat we kijken wat 
we rond die tijd voor de jeugd kunnen 
en mogen organiseren. Hierbij zal 
contact blijven tussen beide organisa-
ties en bestuur om dit gezamenlijk op 
te pakken en zullen we jullie op de 
hoogte houden over het hoe of wat.’’ 
Het bestuur van voetbalvereniging 
Limmen richt zich voor het vieren van 
het jubileumfeest nu op 2022. Net 
zoals dit jaar de bedoeling was, zal dan 
ook het familiestratentoernooi vooraf-
gaand aan de feestweek plaatsvinden. 
De geplande periode in 2022 is van 26 
mei tot en met 5 juni.

Voetbalvereniging Limmen
zet streep door jubileumfeest





22 inderegio.nl • 24 februari 2021NIEUWS

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk jr. uit Egmond aan den Hoef 
heeft met voorsprong de winst 
binnengehaald van de wekelijkse 
tijdrit bij KPB. De omstandigheden 
op sportcomplex De Cloppenbergh 
waren echter niet ideaal. Er was 
sprake van druilerige neerslag met 
een door de dooi ietwat zompige 
ondergrond. 
Verdonk jr. was door de ziekte van 
Pfei�er lange tijd uit de roulatie, 
maar reed weer als vanouds de 

sterren van de hemel.
Lees op www.castricummer.nl het 
complete verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Henk Verdonk jr., Egmond aan den 
Hoef (52.21 min); 2. Dave van Kuilen-
burg, Heiloo (53.09 min); 3. Sem 
Beentjes, Limmen (54.01 min); 4. Bob 
Scholten, Akersloot (57.43 min); 5. 
Koen Konst, Castricum (58.20 min); 6. 
Gerrit Jansen, Schagen (60.54 min); 7. 
Alex Hageman, Limmen (66.21 min).

Henk Verdonk junior
terug van weggeweest

Limmen - Zondag in de vroege 
ochtend kreeg de politie een melding 
over vandalisme in de omgeving van 
de Schoolweg. Een groep jongeren 
had zich daar schuldig gemaakt aan 
het vernielen van straatmeubilair. 
Politieagenten gingen op onderzoek 
uit en tro�en op de N203 (Rijksweg) 
een groep jongeren op de �ets aan. 
Eén van deze jongeren had een 
verkeersbord onder zijn arm. Verschil-
lende jongeren hebben een bekeu-
ring gekregen voor het �etsen zonder 
verlichting en één jongen kreeg een 
bekeuring wegens baldadigheid. Het 
verkeersbord is vervolgens 
teruggebracht.

Jongeren vernielen 
straatmeubilair

Een noodkreet die door de coalitie in 
ferme taal wordt toegelicht: ,,De 
overheid heeft genoeg getreuzeld. 
Het klimaat wacht niet. Het moet en 
het kán anders! Daarom laten we op 
de zondag 14 maart door heel 
Nederland van ons horen in een 
landelijk klimaatalarm. De ecologi-
sche en klimaatcrisis dient te worden 
uitgeroepen en concrete actie is 
vereist. Iedereen verdient een gelijke 
kans op gezond eten, duurzaam 
reizen, groene banen en een goede 
woning. Zowel binnen als buiten de 
landsgrenzen. Mensen boven vervui-
lende bedrijven!”

De coalitie had het liefste een 
massale mars als in voorgaande jaren 
georganiseerd, maar dat zal dit jaar 
vanwege corona begrijpelijkerwijze 
geen doorgang kunnen hebben. 
Toch moet er volgens de initiatiefne-
mers een krachtig signaal klinken. 
Daarom worden door het hele land 
kleinere, coronaproof activiteiten 
georganiseerd. Zo ook in Castricum. 
Het is de bedoeling dat om 14.00 uur 
een manifestatie begint waarbij de 
deelnemers om klokslag 15.00 uur, 

net als op alle andere plekken in het 
land, een luid alarm slaan met alles 
wat lawaai maakt: potten, pannen, 
toeters en bellen. Het Klimaatalarm is 
ook online te volgen. Vanuit huis, 
tuin of balkon kan meegedaan 
worden met het lawaaiprotest. Men 
adviseert in dat geval wel de buren 
uit te nodigen om ook mee te doen.
De manifestatie in Castricum wordt 
georganiseerd door Klimaatalarm 
Castricum, een samenwerking van 
burgers en organisaties als Transitie 
Castricum, XR Castricum en Plogging 
Castricum. Om de organisatie in 
goede en veilige banen te kunnen 
leiden worden deelnemers gevraagd 
zich van tevoren aan te melden op 
de website van de Klimaat Coalitie 
(https://klimaatmars2021.nl) waar 
ook nadere informatie over het 
landelijke en de lokale programma’s 
te vinden zal zijn. De organisatie in 
Castricum moedigt deelnemers, oud 
en jong aan zich creatief uit te 
dossen met bijvoorbeeld kleurige 
(maar wel veilige) mondkapjes, 1,5 
meter hoepels, moeder aarde blauw 
en groen, of als vlinder of bij 
geschminkte gezichten.

Klimaatalarm 14 maart
ook in Castricum
Castricum - Op zondag 14 maart zal ook in Castricum een klimaatalarm 
worden gehouden. ‘s Middags om 14.00 uur zullen de initiatiefnemers 
zich verzamelen op (nog onder voorbehoud) de Brink. Vlak voor de 
verkiezingen luiden tal van organisaties, waaronder Greenpeace en Mili-
eudefensie, tezamen als de ‘Klimaat Coalitie’ de noodklok: het Klimaat-
alarm. Een dringende en emotionele oproep aan de te verkiezen politici 
en aan de kiezers zelf: kies voor klimaat!

Deelnemers aan het Klimaatalarm in Castricum dienen zich via klimaatmars2021.nl 
aan te melden. Foto: aangeleverd

Akersloot - Zondagmiddag bleek 
zich op de Kerklaan een grote groep 
mensen te hebben verzameld. Op 
basis van de huidige coronaregels 
mogen volwassenen met slechts 
twee personen tezamen zijn, tenzij 

ze uit één huishouden afkomstig zijn. 
Deze groep bleek echter zo’n zestig à 
zeventig personen te tellen. Agenten 
hebben de mensen hierop aange-
sproken en daarna verspreidde de 
groep zich weer.

Politie maakt einde 
aan groepsvorming

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

GEBOORTES
Akersloot: 30-01-2021 Milou 
Isabella Sittrop, dochter van 
Ashley I.O. Sittrop en Mandy 
Calandt. Elders: 05-01-2021 Gijs 
Johannes Cornelis Admiraal, 
zoon van Eduardus  T.F. Admiraal 
en Cornelia M. Commandeur. 
23-01-2021 Noud Petrus 
Gerardus Sprenkeling, zoon van 
Pascal P.J. Sprenkeling en 
Daphne Kaandorp. 24-01-2021 
Sil Benjamin van der Geest, zoon 
van Hugo W. van der Geest en 
Britta Meulenbroek. 25-01-2021 
Fiep Knol, dochter van Ralph J.G. 
Knol en Erin Jakobs. 27-01-2021 
Boyd Noom, zoon van Lucas 
W.M. Noom en Kirsten L. Kraaij-
enoord. 29-01-2021 James van 
Schaick, zoon van Koen van 
Schaick en Fernande E.C. Wijker. 
01-02-2021 Logan Stefan Mous, 
zoon van Thomas J. Mous en 
Annika A.L.C. Struik. 02-02-2021 
Neva Elisabeth de Rooij, dochter 
van Andries de Rooij en Ilona 
Bouma. 02-02-2021 Kate Evelien 
de Rooij, dochter van Andries de 
Rooij en Ilona Bouma. 06-02-
2021 Trix Johanna Bep Huisman, 
dochter van Sander Huisman en 
Sabien Metselaar.

OVERLEDENEN
Castricum: 20-01-2021 Maria 
van der Ouw, weduwe van 
Fredrik van der Zande. 26-01-
2021 Paul Douglas Born, echt-
genoot van Alette D. van de 
Kerke. 28-01-2021 Aldert 
Hendrik Bastiaan, echtgenoot 
van Bernarda Mallée. 29-01-
2021 Wilhelm Jozef Hooij-
schuur. 05-02-2021 Catharina 
Anna Maria Baltus, weduwe 
van Johannes C. Borst. 
Limmen: 21-01-2021 Jan Mole-
naar, echtgenoot van Wilhel-
mina G. van Montfoort. 05-02-
2021 Annechina Alida 
Woortman, weduwe van Frans 
Hartensveld. 07-02-2021 Elisa-
beth Cornelia Maria Mok, 
weduwe van Johannes G. 
Dirkson. 11-02-2021 Louisa 
Catharina Rodenburg, weduwe 
van Alfons J.S. Mooijman. 
Akersloot: 05-02-2021 Christine 
Charlotte Aleida Reinten, echt-
genote van Erik Pouli. 

BURGERLIJKE 
STAND

Door programma’s en activiteiten 
aan elkaar te verbinden wordt 
bovendien actief gewerkt aan de 
doelstellingen binnen het gemeente-
lijke sociale domein. ,,Vanuit het 
samenwerkingsverband Aangepast 
Sporten zijn we al enigszins in 
Castricum bekend, omdat we hier 
het platform www.unieksporten.nl 
onderhouden. De partners die een 
aangepast aanbod aanbieden zullen 
we de komende tijd gaan verbinden 
met partijen en organisaties die 
actief zijn binnen het gemeentelijke 
sociale domein. Op het gebied van 
sport en cultuur zullen we partners 
bijéén brengen om zo voor kennisde-
ling en nieuwe samenwerkingsver-
banden te zorgen. Voor Castricum 
ben ik zo de regisseur die samenwer-
kingen initieert, ontwikkelt, bege-
leidt en verduurzaamt”, aldus Made-
leine Stoop.
Sport-Z is een maatschappelijke 

stichting die werkt aan een samenle-
ving waar iedereen aan mee kan 
doen, vooral voor hen voor wie dat 
niet vanzelfsprekend is. Hierbij zet zij 
sport- en beweegactiviteiten in om 
verschillende doelgroepen binnen 
de samenleving te vitaliseren, te 
laten participeren en te enthousias-
meren. Zo wordt gewerkt aan 
gezondheid, sociale cohesie, zelfred-
zaamheid en zelfregie van  indivi-
duen. Met deze activatie sluit Sport-Z 
aan bij verschillende gemeentelijke 
beleidsdomeinen, waaronder WMO, 
sport, participatie en jeugd(zorg). 
Madeleine start momenteel een 
kennismakingsronde door de 
gemeente. 
Vóór 1 mei zal een concreet actieplan 
beschreven worden met daarin de 
aanpak voor aankomende jaren. 
Geïnteresseerden kunnen via m.
stoop@sport-z.org contact met 
Madeleine opnemen.

Maatschappelijk regisseur 
start in Castricum
Castricum - Madeleine Stoop start deze maand als maatschappelijk regis-
seur in de gemeente Castricum. Ze is werkzaam voor Stichting Sport-Z en 
zal vanuit haar functie verbindingen gaan leggen tussen maatschappe-
lijke organisaties die actief zijn binnen zowel de creatieve als de spor-
tieve sector. Daarnaast zal de maatschappelijk regisseur zich richten op 
het activeren van doelgroepen in de sportaccommodaties binnen de 
gemeente.

Madeleine wil kennisdeling en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen 
maatschappelijke organisaties stimuleren. Foto: aangeleverd

Castricum - Hans Holtslag is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Afgelopen dinsdag 
heeft burgemeester Toon Mans hem 
de onderscheiding uitgereikt. Mans: 
,,Mensen die u goed kennen, kwali�-
ceren u als ‘iemand die zich geruime 
tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen of anderen heeft 
aangespoord om dat te doen’. Gezien 
uw cv en het overzicht van de vele 
activiteiten die u in de achterlig-
gende jaren heeft ontplooid, denk ik 
dat daar geen woord te veel mee is 
gezegd.” 

Kerkenraad
Van 1997 tot en met 2017 was Hans 
Holtslag actief bij de Protestantse 
kerk Castricum. Hij was er diaken en 
voorzitter van het college van diaken. 
Van 2004 tot 2008 was hij voorzitter 
van de Kerkenraad. De jaren daarna 

is hij aan de slag gegaan als diaco-
naal medewerker en hulpkoster. Van 
2017 tot heden was Holtslag actief 
als pastoraal medewerker.
Buiten het kerkelijke werk om was de 
decorandus van 1989 tot 2021 voor-
zitter van de Stichting Cluj-Medisch 
Kinderdagverblijf in Roemenië. 
Vanwege zijn kennis van zaken advi-
seerde hij over de oprichting van de 
stichting, schreef hij begeleidende 
informatie voor de pers en de 
collecte en werkte hij aan het werven 
van fondsen.

Candlelight Shopping
Sinds 2014 is hij bestuurslid van de 
Stichting Castricums Monument. Hij 
coördineert daarbij het onderhoud. 
Bovendien is hij medeorganisator 
van het beklimmen van de kerktoren 
en de Candlelight Shopping in de 
Castricumse winkels

Koninklijke onderscheiding 
voor Hans Holtslag





LEKKER WEEKEND
Dat is lekker thuiskomen.

VR ZA ZODO VR ZA ZODO

Zorg voor elkaar. Voorkom verspreiding van het coronavirus. 

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.
ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 25 T/M ZONDAG 28 FEBRUARI 2021

DEEN spareribs
piri piri, Indisch of smokey bbq saus
500 gram
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Stoney Creek Premium 
Australische wijn
Shiraz-Viognier of Chardonnay
2 flessen à 75 cl
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KORTING

Vergeer jong belegen plakken 
kaas of voordeelpunt brie 
pak 500 gram of stuk 320 gram 

Hertog Jan pils, 0.0% of
Bud pils blik 33 cl
6-pack

Daily Chef nasi, bami 
of mihoen goreng
bak 900 gram
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DEEN gegrilde kippenvleugels 
krokant of Thaise borrelhapjes
2 buckets à 600 gram
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A
ct

ie
p

ri
js

 p
er

 li
te

r 
1.

77

XL VERPAKKING

voor

5.00
2

6.00

A
ct

ie
p

ri
js

 p
er

 k
ilo

 4
.1

7

3.00
3.50 - 4.25

Coca-Cola, Fanta 
of Sprite 33 cl
regular, zero of light
tray 24 blikken
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10.00
14.60 - 15.60

blikken24

DEEN roombroodjes
doos 2 stuks
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Extra zoet

Calinda aardbeien 
schaal 400 gram 
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