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Door Hans Boot

Het voorstel dat er een risicoanalyse 
moet komen van de samenwerking 
van de beide schoolbesturen van het 
nieuwe IKC werd wel aangenomen. Het 
was eigenlijk de bedoeling om de 
besluitvorming over twee amende-
menten betre�ende het Integraal Kind-
centrum (IKC) voor Castricum-Oost in 
de raadsvergadering van 3 februari af 
te ronden, maar wegens onduidelijk-
heid over gewijzigde stukken en proce-
dures werd de behandeling in de raad 
verdaagd.
Om die reden kregen de commissie-
leden donderdagavond opnieuw de 
gelegenheid om twee amendementen 
te verdedigen of te bekritiseren. Het 
eerste, ingediend door GroenLinks en 
mede ondertekend door de VVD, D66, 
Lid Kooter, CDA, PvdA, GKenG en GDB, 
riep op een risicoanalyse te maken van 
de samenwerking tussen de besturen 
van De Kustlijn en Visser ’t Hooft alvo-
rens er met de voorbereiding van een 
IKC-Oost wordt gestart. Die overeen-
komst zou ‘meer garantie bieden voor 
het behoud van het gebouw in de 
toekomst’. De schoolbesturen hebben 
echter in een brief van 27 januari laten 
weten dat ze met zo’n analyse ‘absoluut 
niet blij’ zijn. Zij vragen zich daarbij af 
of de raad wel het vertrouwen en de 

Castricum - De gemeenteraad had er drie commissievergaderingen voor 
nodig, maar op de valreep is afgelopen donderdag besloten om het IKC-
Oost niet op de vroegere locatie van de Montessorischool te realiseren. 
Daarom wordt vastgehouden aan de keuze voor woningbouw op die 
plek.

IKC-Oost niet naar Koekoeksbloem

Castricum - Daar waar heel Nederland zijn hart vasthield en zich voorbereidde op storm Eunice, het landelijk treinver-
keer vanaf 14.00 uur was stilgelegd en een NL-alert door de politie werd verstuurd, viel de schade in Castricum achteraf 
erg mee. Ook storm Franklin richtte geen grote schade aan. De gemeente ontving enkele meldingen over omgewaaide 
bomen of bomen die op knappen stonden. De brandweer trok er voor stormschade zes keer op uit. Voor zover bekend 
hebben zich in de dorpskernen geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Deze boom aan de Willem de Rijkelaan 
weerstond Eunice niet en legde het loodje. Tekst en foto: Henk de Reus.

Stormschade Castricum valt mee

wil heeft om dit kindcentrum te reali-
seren en doen een dringend verzoek 
om een voorbereidingskrediet ter 
beschikking te stellen, zodat er daad-
werkelijk aan de slag kan worden 
gegaan.

Hypothese
Net als in voorgaande commissieverga-
deringen hield Valentijn Brouwer 
(GroenLinks) een vurig pleidooi voor 
de risicoanalyse en ondervond bijval 
van de meeste andere raadsleden, die 

naar voren brachten dat het bij dit 
project om veel geld ging en het in 
Alkmaar een keer fout was gegaan 
tussen twee scholen. Ook dit keer 
steunde Bärbel Böhling (De VrijeLijst) 
het amendement niet en het was 
opvallend dat Mariska El Ouni (D66) 
haar volgde, terwijl haar partij mede-
indiener was van het amendement. 
Haar motivatie luidde: ,,Wij hebben 
voldoende vertrouwen in de schoolbe-
sturen. Zij zetten een goede samen-
werking op poten en hebben lang 
genoeg gewacht.’’ Het bleek niet 
voldoende om het amendement te 
verwerpen, want later in de raad werd 
het aangenomen met 21 stemmen 
voor en vier tegen. Lees verder elders in 
deze krant.
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stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen
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Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur

Mobiel stembureau
- de Woude

AKERSLOOT

16 ’t Kruispunt
Mozartlaan 1 a, Akersloot

17 Sportcentrum De Lelie
Rembrandtsingel 3, Akersloot

18 De Storey Club
Wilhelminaplein 1, Akersloot

DE WOUDE

M Kemphaan de Woude
Mobiel stembureau
Geopend van
18.30 uur tot 20.30 uur

M

LIMMEN AKERSLOOT

DE WOUDE

woensdag 23 februari 2022

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

Kies uw gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart

Pastor Mike Nagtegaal (37):  

‘Democratie, dat mogen we wel koesteren’
De veiligheid van de 
polderwegen zijn onderwerp 
van gesprek in Limmen. 
‘Drie auto’s en een tractor 
gaan nog net, maar de 
wegen zijn niet berekend 
op de nieuwe woonwijken. 
En dan wordt er soms ook 
nog verschrikkelijk hard 
gereden. Mijn kinderen 
zal ik niet op deze wegen 
leren fi etsen in ieder geval.’ 
Grote kans dat Mike dit 
laat mee spelen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Andere zaken die hij belangrijk vindt, ook bij zijn 
werk als pastor bij de Corneliusparochie in Limmen, zijn verborgen armoede en de 
eerlijke verdeling van middelen en kansen over álle inwoners. 

Stemmen gaat Mike sowieso. De waarde van onze democratie werd hem duidelijk 
tijdens zijn vorige baan, bij Defensie.  ‘Defensie verdedigt en beschermt dat waar 
onze voorvaderen voor gevochten hebben: de democratie. Van alle staatsvormen 
is deze het meest in staat om de mensen vrijheid en geluk te brengen. Dat mogen 
we wel koesteren. Stemmen is een recht, maar ik vind het ook een plicht.’

  Uw stempas krijgt u uiterlijk 
2 maart thuis
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Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan 
kunt u stemmen voor de nieuwe 
gemeenteraad van Castricum. De 
gemeenteraad neemt besluiten 
over het beleid van de gemeente. 
Bijvoorbeeld: komen er meer 
sportvoorzieningen, waar worden 
woningen gebouwd, worden de 
gemeentelijke belastingen verhoogd? 
De gemeenteraad heeft ook contact 
met inwoners, controleert het 
fi nancieel jaarverslag en of het beleid 
goed wordt uitgevoerd.

Kies uit kandidaten 
van 8 partijen
Er zijn 8 partijen in Castricum. Kijk voor 
de kandidaten en hun standpunten op de 
website van die partij. 
1. Lokaal Vitaal: lokaalvitaal.nl
2. VVD: castricum.vvd.nl
3. CDA: cda.nl/noord-holland/castricum 
4. GROENLINKS: castricum.groenlinks.nl
5. De VrijeLijst: devrijelijst.nl
6. D66: castricum.d66.nl 
7. Forza!: Castricum forzacastricum.nu
8. Partij van de Arbeid: castricum.pvda.nl

Op de agenda
• 4 maart, 19.30 uur, Nieuw Geesterhage: Verkiezingsdebat over cultuur, 

door de bibliotheek Kennemerwaard
• 9 maart, 8.15 uur, Huize Koningsbosch, Verkiezingsdebat voor en met vrouwen in 

politieke partijen, door Goed Contact, aanmelden via goed-contact.nl 
• 13 maart, 19.45 uur, via Omroep Castricum, Het Grote Slotdebat, 

door Omroep Castricum 

De gemeente moet mensen helpen 
hun huis te verduurzamen, ook als 
hierdoor de lokale belasting stijgt. 

Eens of oneens? Gebruik stemhulp 
Kieskompas. Aan de hand van 
30 stellingen gaat u dan door de 
programma’s en standpunten van 
de 8 partijen. Dit kan helpen met 
het maken van uw keuze. Ga naar 
castricum.kieskompas.nl 

Meer weten? 
• Kijk op www.castricum.nl/verkiezingen
• Mail naar verkiezingen@castricum.nl
• Of bel 14 0251

Stelling: 

Waar kan ik stemmen?

U kunt met uw stempas en identiteitsbewijs 
overal in gemeente Castricum stemmen. 
Dus in een stembureau naar eigen keuze. 

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor 
minder validen.
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woensdag 23 februari 2022 

Gemeentenieuws

Overhandiging boek 
‘Vlaggen in de 
Bernhardstraat’ 
Vorige week heeft burgemeester Toon 
Mans een exemplaar van Vlaggen in de 
Bernhardstraat in ontvangst genomen uit 
handen van Geert van Diepen. In dit boek 
schrijft hij over zijn opa Dirk van Diepen 
die tijdens de vijf oorlogsjaren werkte 
als gemeentearchitect en veldwachter in 
Castricum. Dirk van Diepen werd ervan 
verdacht Duitsgezind te zijn en meteen 
na de oorlog 
geschorst. Was 
die schorsing 
terecht? Aan 
de hand van 
oude brieven, 
krantenknipsels 
en documenten 
is Geert op zoek 
gegaan naar 
antwoorden.

Kent u iemand die een lintje verdient? 
Tijdens de Lintjesregen in april 2021 
zijn maar liefst acht inwoners van de 
gemeente Castricum onderscheiden 
met een Koninklijke onderscheiding. 

Het lintje is een blijk van waardering uit de 
samenleving voor mensen die zich lang-
durig en op allerlei terreinen inzetten voor 
de maatschappij. Kent u ook iemand in uw 
omgeving die een lintje verdient? Dan kunt u 
die persoon voordragen. Neem dan contact 
op met de gemeente waarin de persoon 
woont.

Een koninklijke onderscheiding kan worden 
uitgereikt bij twee gelegenheden:
•  tijdens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, dit is de 

laatste werkdag voor Koningsdag
• en bij een bijzondere gelegenheid, zoals 

bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Vraag op tijd een lintje aan
Wanneer u iemand wilt voordragen voor een 
lintje, doet u dat dan vóór 1 juli 2022 als u 
wilt dat de onderscheiding tijdens de jaar-
lijkse ‘lintjesregen’ in 2023 wordt uitgereikt. 

Een voorstel voor de uitreiking bij een 
bijzondere gelegenheid, moet zes maanden 
voor de gewenste datum van uitreiking 
worden ingediend. 

Meer informatie? 
Over de regels rond de toekenning van
lintjes kunt u alles lezen op de website 
www.lintjes.nl.
Voor meer informatie over het aanvragen 
van een Koninklijke Onderscheiding kunt 
u contact opnemen met Els Verbeek van 
het bestuurssecretariaat, 
telefoon 088 – 909 7057 of via 
emailadres elsverbeek@debuch.nl.

Meedenken over toekomst gemeente
Hoe moeten Akersloot, Bakkum, 
Castricum, Limmen en de Woude 
eruitzien over pakweg 20 jaar? En wat 
moeten we daarvoor doen? Daarover 
gaat de omgevingsvisie. Die gaat in 
op zaken als wonen, bereikbaarheid, 
landschap en natuur en voorzieningen. 
De voorontwerp- omgevingsvisie ligt 
nu ter inzage tot en met 15 maart 2022. 
U kunt hierop schriftelijk of mondeling 
een reactie geven. 

De voorontwerp- omgevingsvisie is 
beschikbaar via onze website: 
www.castricum.nl/omgevingsvisie. 
Ook is er een geprinte versie aanwezig in 
de publiekshal in het gemeentehuis van 
Castricum. 

Meer weten
Op donderdag 3 maart 2022 is er een 
inloopbijeenkomst, van 17.00 – 19.00 
uur, in de raadzaal in het gemeentehuis in 
Castricum. 
Ook kunt u op donderdag 3 maart van 
19.30 – 20.30 uur uw vragen digitaal 
stellen. De link naar deze bijeenkomst 
via Teams kunt u vinden op 
www.castricum.nl/omgevingsvisie. 

Heeft u vragen over het gebruik van Teams? 
Een toelichting daarop vindt u eveneens op 
deze webpagina. 

De gemeenteraad
Kennisgeving besluitvorming Burger-
initiatief klimaatnoodtoestand
Op 17 februari 2022 heeft in de gemeente-
raad besluitvorming plaatsgevonden over 
het burgerinitiatiefvoorstel van de heer 
Winnips inzake het uitroepen van de 
klimaatnoodtoestand.

De indiener van dit burgerinitiatief verzocht 
de gemeenteraad het volgende besluit te 
nemen:

1. De klimaat- en ecologische noodtoestand 
uit te roepen 

2. Alles te doen wat in zijn macht ligt om 
biodiversiteitsverlies te stoppen en de 
uitstoot van broeikasgassen zo snel als 
mogelijk terug te brengen naar netto nul. 

In de raadsvergadering is het voorstel 
bij meerderheid van stemmen door de 
gemeenteraad verworpen. 

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van Cas-
tricum een eigen Facebookpagina. Hier kunt 
u meer informatie vinden over de raads-
agenda, maar ook updates over de verkie-
zingen en weetjes over de gemeenteraad. U 
kunt deze pagina vinden door op Facebook 
te zoeken naar Gemeenteraad Castricum. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffi  e: e-mail raadsgriffi  e@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland open in 3 stappen 
Het aantal besme�ingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. 

Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen. 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, 

het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel. 

Einde vaste zitplaats.

Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.

Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.  

Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de hel�
van de werktijd op
kantoor.

Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blij�
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.

Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Haal een vaccin 
of boosterprik.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Was vaak
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje
waar nodig.

Blijf zel�esten
gebruiken.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
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Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 - 194 296 61 (whatsapp)
info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Bakkummerstraat 24 in Castricum, het renoveren van de schuur, datum ontvangst 
12 februari 2022 (Z22 061772)
Duinakker 23 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
15 februari 2022 (Z22 061937)
Dusseldorperweg 73 in Limmen, het vergroten van de bedrijfsruimte, datum 
ontvangst 16 februari 2022 (Z22 062057)
Julianaweg 40 in Akersloot, het bouwen van een woning, winkel en appartementen, 
datum ontvangst 16 februari 2022 (Z22 062049)
Oosterzijweg 25 in Limmen, het realiseren van een bed en breakfast in een 
bijgebouw, datum ontvangst 14 februari 2022 (Z22 061782)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Boccherinistraat 49 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
17 februari 2022 (Z054511)
Bosakker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 14 februari 
2022 (Z22 058834)
Geelvinckstraat 106 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
14 februari 2022 (Z22 058560)
Goudenregenlaan 57 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
10 februari 2022 (Z22 058045)
Hogeweg 33 in Limmen, het plaatsen van dakkapellen, verzenddatum 15 februari 
2022 (Z22 061038)
Overtoom 25 in Castricum, het plaatsen van een kap op de schuur, verzenddatum 
11 februari 2022 (WABO2101727)
Pernestraat 12 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van 
de woning, verzenddatum 15 februari 2022 (Z22 060771)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Weigeringen

Oosterbuurt (achter) 5 in Castricum, het plaatsen van bijenkasten, 
verzenddatum 10 februari 2022 (WABO2101706)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het Achtkant 76 in Limmen (C 4673), het bouwen van een woning 
(WABO2101133)
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 24 februari t/m 7 
april  zes weken ter inzage. Een belanghebbende kan binnen zes weken na  24 
februari  beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De 
omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en te 
vinden door te zoeken op bovengenoemd adres.
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Staal, Gra�ek en Keramiek
Op 11 maart start een cursus ‘Staal-
werkplaats’. Hier neemt docent Serge 
van Empelen u mee in de beeldhouw-
wereld van staal. ,,Op veertien vrijdag-
ochtenden gaan we aan de gang met 
het leren bewerken van staal. Naast 
de praktische informatie over het 
lassen van staal, werken met een 
haakse slijper en het gebruiken van 
bijvoorbeeld een aambeeld gaan we 
met allerlei soorten staal uiteindelijk 
een beeld maken. Een ieder is vrij om 
een beeld in zijn vorm of wens te 
maken.’’ Deze cursus organiseert 
Toonbeeld Geesterhage in samenwer-
king met schildervereniging Perspec-
tief. Serge van Empelen geeft ook de 
cursus ‘Gra�ek’ die op 10 maart gaat 
starten. ,,Ik heb een enorme passie 
voor een vers gedrukte ets op het 
dikke handgeschepte papier. De 
prachtige �jne lijntjes die getekend 
zijn met droge naald of via een aqua-
tint, de verschillende grijswaarden die 

je in een aquatint kunt creëren. De 
afdruk van een uitgesneden lino, de 
uitstraling en het eigen karakter van 
deze technieken is niet te evenaren 
met welke andere techniek dan ook.’’ 
Ook u kunt dit gaan beleven in acht 
lessen op donderdagavond.

Tot slot is er nog een keramiekcursus 
van tien lessen op de dinsdagavond 

gestart op 8 februari, waar nog enkele 
plaatsen zijn om in te stappen. Deze 
cursus is voor iedereen die de vele 
mogelijkheden van het werken met 
klei wil ontdekken. Je leert hoe je op 
verschillende manieren objecten kunt 
opbouwen en hoe je je ideeën kunt 
visualiseren. Je gaat werken met 
platen, opbouwen in ringen en 
massief werken, biscuit stoken en 
kleuren. Diverse technieken zoals 
engobes, majolica en het inwrijven 
met oxides worden uitgeprobeerd en 
je leert zelf een simpel basisglazuur te 
maken. Naast de gegeven opdrachten 
maak je vrij werk en je wordt indivi-
dueel begeleid bij het realiseren 
hiervan. Alle informatie over deze en 
andere cursussen is op www.toon-
beeld.tv te vinden.

Castricum - De komende weken starten weer verschillende creatieve 
cursussen bij Toonbeeld Geesterhage. Het gaat om diverse korte 
cursussen van vier of vijf lessen en enkele wat langere cursussen. Zo start 
op maandagavond 7 maart de nieuwe cursus ‘Kijken is een Kunst!’. Onder 
leiding van docente Fennanda Eleveld leert u in vijf lessen het begin van 
de kunst van het kijken. Wat is er te zien, hoe kunnen we dat ontdekken? 
,,Langer kijken, leuke vragen, mooie en diverse kunstwerken. De manier 
waarop Fennanda het begeleidt zorgt voor een grote toegevoegde 
waarde’’, aldus een van de cursisten.

Volop creativiteit in nieuwe reeks 
cursussen bij Toonbeeld Geesterhage

Docent Serge van Empelen aan het etsen. Foto: aangeleverd

Om 17.30 uur gaat de deur open om 
gezamenlijk de tafels feestelijk te 
dekken. ,,Uitbundig graag, maar we 
willen natuurlijk geen berg afval 
produceren. Hoe creatiever, hoe 
beter’’, zegt Marleen. Bezoekers 
worden verzocht zelf een bord, 
bestek, beker/glas en natuurlijk een 
lekker hapje en een drankje om te 
delen mee te nemen. Ko�e en thee 
zijn aanwezig. ,,Om 18.00 uur 
kunnen we met z’n allen aan tafel. 
En tijdens het tafelen kunnen we 
mooi terugkijken. Weet jij nog een 
verhaal; hoe het begon en hoe het 
verder ging? Misschien laten we wat 
foto’s en posters zien uit de begin-
jaren. Heb jij nog een leuk verhaal? 
Vertel het! Heb je nog foto’s of kran-
tenknipsels? Neem ze mee!’’

Open Space
Rond 19.30 ronden de deelnemers 
de maaltijd af met taart en een 
complimentenregen. ,,Het is zo 
heerlijk om een compliment te 
krijgen, maar het is ook leuk om een 
compliment te geven: het kost 
immers niets. Met een complimen-
tenregen leven we ons eens hele-

maal uit!’’ Aansluitend een ‘Open 
Space’ om op een gezellige manier 
vooruit te kijken. Wat willen we de 
komende jaren in Castricum gaan 
bereiken? Groen, duurzaam, sociaal, 
lokaal, veerkrachtig… en wat wil/
kan jij daaraan bijdragen? De avond 
eindigt met een uurtje lekkere 
muziek en ruimte om samen te 
dansen of in een andere ruimte nog 
even met elkaar door te praten. 
Rond 22.00 uur samen de boel 
opruimen en afsluiten. Dresscode: 
heel feestelijk! Neem zoveel 
vrienden mee als je wilt plus iets 
voor de weggeeftafel.

Maaltijd
Neem niet meer mee dan jij en jouw 
introducees ongeveer nuttigen, om 
verspilling van voedsel te voor-
komen. Je kunt bijvoorbeeld een 
salade maken, een hartig taartje 
bakken of een schaal falafelballetjes 
meenemen. Er zijn waarschijnlijk 
veel vegetariërs, dus als je ergens 
vlees in gebruikt, geef dat graag 
even aan. Meer weten? Kijk op www.
transitiecastricum.nl voor informatie 
en contactgegevens.

Transitie Castricum jubileert
met feestelijk Transitie Café
Castricum - Ergens in 2009 zette Marleen Heeman een advertentie op de 
initiatievenpagina van Transitie Nederland. Ze wilde graag een Transition 
Town opzetten in Castricum. Dat moet dus nu zo’n 12,5 jaar geleden zijn. 
Reden voor een feestelijk Transitie Café om dit te vieren op vrijdag 4 
maart om 17.30 in het Supréme College (voorheen Maranathakerk).
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DONDERDAG 24 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.00 tot 12.00 uur met kerkcafé, 
plek voor ontmoeting en 
gesprek.

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

VRIJDAG 25 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 tot 12.00 uur, kerk open 
voor bezoekers om even tot rust 
te komen of een kaarsje op te 
steken.

Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

ZATERDAG 26 FEBRUARI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Ruben Torres 
en diaken Marcel de Haas m.m.v. 
het koor Cantare.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met samenzang. Voorganger: 
Pastor M. Nagtegaal.

ZONDAG 27 FEBRUARI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 10.00 uur, ds. Hittjo 
Hummelen.Te volgen op radio 
Castricum en via de livestream-
link op www.pkcastricum.nl 
17.00 uur, pastor Bertus Stuif-
bergen Oecumenische vesper 
m.m.v. Liturgiekoor.

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

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

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

Protestantse Gemeente 
Limmen, aanvang 10.00 uur. Ds. 
P, Nijssen.

DINSDAG 1 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

WOENSDAG 2 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, Vicaris Gerard Brug-
gink m.m.v. koor Jubilate.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Kabalen
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www.castricummer.nl/
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Druk:
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Uitgave van
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Regio Media Groep B.V.
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Ingezonden brieven
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naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
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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 
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Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
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Onze krant wordt volledig gedrukt 
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Vervolg voorpaginaverhaal

Het tweede amendement pleitte voor 
het uitvoeren van een quick scan 
voor zowel de huidige locaties van de 
twee scholen als de locatie Koekoeks-
bloem om de IKC-locatie te kunnen 
bepalen. Ook nu was Böhling een 
eenzame roepende in de woestijn, 
omdat De VrijeLijst erin blijft geloven 
dat het vroegere terrein van de 
Montessorischool het meest geschikt 
is voor het IKC, alhoewel de raad al in 
mei vorig jaar heeft besloten om deze 
locatie voor woningbouw te 
bestemmen. Böhling zei dat er 

misschien wel twee miljoen euro 
gewonnen kon worden als het IKC 
aan de Koekoeksbloem komt, maar 
ook voor die hypothese kreeg zij te 
weinig handen op elkaar. Uiteindelijk 
werd de motie verworpen met acht 
voor- en zeventien tegenstemmen.

Laatste raad
In de raadsvergadering werd met 23 
stemmen voor en twee tegen 
akkoord gegaan met het oorspronke-
lijke raadsbesluit over de nieuwbouw 
van het IKC-Oost. Het besluit om een 
voorbereidingskrediet van 95.000 
euro beschikbaar te stellen voor de 

herontwikkeling van de locatie 
Koekoeksbloem werd unaniem 
genomen. Dat was ook het laatste 
agendapunt van de laatste o�ciële 
vergadering van de huidige raad. 
Volgende week gaat men met reces 
en op 29 maart volgt de afscheidsver-
gadering. Genoemde besluitvorming 
houdt in dat er nu gewerkt kan 
worden aan plannen voor woning-
bouw aan de Koekoeksbloem. Daar-
over heeft de directeur-bestuurder 
van Kennemer Wonen in een brief 
van 15 februari de raadsleden 
meegedeeld dat de corporatie de 
ontwikkeling van deze locatie met 
sociale woningbouw en woningen in 
de middenhuur toejuicht en hier 
graag actief een rol in wil spelen.

Daarnaast ligt er nog een aanvraag 
van een huisartsenpraktijk die zich 
graag op deze locatie, in combinatie 
met woningen, zou willen vestigen. 
Verder dient er met de schoolbe-
sturen van Kustlijn en Visser ’t Hooft 
overlegd te worden over het 
aanwijzen van een locatie voor het 
IKC-Oost, de risicoanalyse en het 
voorbereiden van de planvorming. 
Genoeg werk aan de winkel dus voor 
het nieuwe college en de nieuwe 
gemeenteraad vanaf eind maart.

Plannen woningbouw
krijgen vorm, IKC van de baan

Door Henk de Reus

Op het strandplateau valt het op 
dat de immer goedgemutste dame 
in bikini, die de parkeergasten 
vanaf grote hoogte welkom heet, 
het hoofd voor de storm moest 
buigen. 
Op het strand zelf rijden shovels op 
en neer om het looppad voor de 
paviljoens weer vrij te maken. Het 
is goed te zien wat storm Eunice 
heeft aangericht. Bij Deining is 
zojuist zeventig centimeter opge-
waaid zand met een shovel van het 
looppad verwijderd. Ian Zonneveld 
en zijn collega zijn bezig met het 
wegspuiten van zandvlekken op de 
kozijnen en ramen van het 
paviljoen.

Ian: ,,Het water kwam nu niet zo 
hoog als bij storm ‘Corrie’. Dit heeft 
te maken met de windrichting die 
deze keer gunstiger was. Bij ‘Corrie’ 
klotste het zeewater tot op grote 
hoogte tegen de paviljoens. 
Om de golven enigszins te breken 
hadden we deze keer vooraf een 
zandheuvel voor het paviljoen 
aangelegd. De harde wind trok zich 
hier niets van aan en blies het vele 
schuim met zand over de heuvel 
heen en bevuilde zo het paviljoen. 
Verder hebben harde windstoten er 
voor gezorgd dat het meubilair op 
het binnenterras hier en daar is 
verplaatst en dat er een schutting is 
omgewaaid. We hebben alles weer 
op z’n plaats teruggezet en spuiten 
de ramen schoon zodat alles er 
weer knap uitziet. 
Gelukkig is het deze keer meege-
vallen. Het had veel erger gekund.’’

Castricum aan Zee - Met de schade van storm Corrie nog in het achter-
hoofd – de sporen hiervan zijn nog goed aan het strand zichtbaar – 
hielden de strandexploitanten er rekening mee dat Eunice nog pittiger 
zou toeslaan. Het KNMI gaf immers niet voor niets de waarschuwing 
‘code rood’ af. Uiteindelijk viel de schade mee. Dit had ook met de wind-
richting te maken. Corrie was een noordwesterstorm, terwijl Eunice uit 
zuidwestelijke richting kwam.

Minder schade: windrichting 
storm was deze keer gunstiger

Een inmiddels terugkerend beeld. Met een shovel wordt het looppad bij Club Zand 
weer begaanbaar gemaakt. Foto’s: Henk de Reus

Bij Deining worden alle ramen schoongespoten zodat bezoekers weer naar buiten 
kunnen kijken.

De locatie aan Koekoeksbloem. Archie�oto: Hans Boot
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Bakkum - In de ateliers van Perspec-
tief start op vrijdag 11 maart van 
13.30 tot 16.00 uur de zes middagen 
durende basiscursus schilderen. Deze 
basiscursus, onder leiding van 
docente Fré Ham, is een vervolg op 
de basiscursus tekenen maar kan ook 
los hiervan gevolgd worden. Aan de 
orde komen begrippen als vorm, 
toonwaarde, compositie, perspectief 
en – niet onbelangrijk – hoe een 
schilderij te beginnen. De deelne-
mers werken voornamelijk met acryl-
verf aan stillevens en landschappen. 
Het bestuur van Perspectief heeft er 
alles aan gedaan om de ateliers 
volgens de richtlijnen van het RIVM 
in te richten. Aanmelden kan via 
www.perspectiefcastricum.nl of per 
e-mail (activiteitenperspectief@
gmail.com).

Basiscursus schilderen

Deelnemers aan een eerdere reeks lessen schilderen bij Perspectief.
Foto: aangeleverd

Door Ans Pelzer

Rik Hoogendoorn, bij het grote publiek 
bekend van zijn rollen in Sesamstraat 
en Kees & Co, is blij dat hij weer op de 
planken kan staan. ,,Ook ik heb lang 
niet kunnen optreden vanwege de 
pandemie. Op 6 maart zijn er geen 
beperkingen meer. Om weer voor een 
zaal te kunnen optreden vind ik 
geweldig.’’

Herkenbaar
,,De aanleiding tot deze voorstelling 
was de vraag van mijn dochter toen ze 
twee maanden zwanger was, of we 
een vaste dag per week op hun kindje 
zouden kunnen passen. We zeiden 
meteen: ja, ja, ja! Pas laten dachten we 
ja: we helpen graag, maar wacht even. 
We willen ook onze eigen plannen nog 
kunnen uitvoeren. De vakanties, de 
uitstapjes… Dat zijn we met de 
aanstaande ouders gaan overleggen 
en dat werd opgelost. Inmiddels 
hebben we twee kleinkinderen. Door 
het oppassen ben ik gaan nadenken. 
Hoe zat het eigenlijk toen ik jong was? 
Toen kenden we helemaal geen oppas-
dagen. En ook toen wij zelf ouders 
werden kwamen er geen grootouders 
op vaste dagen oppassen. Mooi onder-
werp voor een voorstelling, dacht ik.’’

Visitedag
,,In deze tijd zie je overal grootouders 
oppassen. Wij gingen vroeger elke 
zondag naar Vlaardingen, waar mijn 
familie vandaan komt, om bij de groot-
ouders op visite te gaan. We hadden 
dus geen vaste oppasdag maar een 
vaste visitedag. Iets dat velen van onze 
generatie zullen herkennen. Met onze 
generatie bedoel ik grofweg de groot-
ouders van nu. Ook voor de huidige 
generatie ouders is de voorstelling 
boeiend om te zien en te horen hoe 
deze generatie grootouders aankijkt 
naar toen en nu.’’

‘Collectieve autobiogra�e’
,,Helmert Woudenberg regisseerde 
deze voorstelling, ik heb veel met hem 
gewerkt. Hij zei tegen me: het zou 
mooi zijn dat je kleinkind kan zien 
waar hij vandaan komt als hij straks 
vijftien is. De voorstelling is dus naast 
een vergelijkend onderzoek ook 
biogra�sch geworden, met persoon-

lijke verhalen die toch voor iedereen 
herkenbaar zijn. Een collectieve auto-
biogra�e, zeg maar.’’

Eerlijk
,,Helmert meende dat ik in deze voor-
stelling eerlijk moet zijn over ons 
leven. En daarom heb ik het - naast de 
leuke, herkenbare en hilarische 
momenten - ook over het overlijden 
van onze jongste dochter op vierjarige 
leeftijd. Geruime tijd spraken mijn 
vrouw en ik hier niet over met mensen 
die we net ontmoet hadden. We 
merkten dat dat het contact letterlijk 
doodsloeg. Ik was bang dat het ook de 
voorstelling plat zou slaan. Maar dat is, 
als ik de reacties mag geloven, 
gelukkig niet het geval. Mijn voorstel-
ling gaat juist ook over de hilarische 
kanten van het oppassen en (groot)
ouders zijn.’’

Helikopterouders
,,Een frappant verschil met onze gene-
ratie en de huidige is bijvoorbeeld de 
geboortekaartjes. In onze tijd kreeg je 
een baby en dan kwam iedereen langs. 
De dag na de geboorte verstuurde je 
kaartjes. In enkele dagen zat het huis 
vol. Nu worden de kaartjes soms pas 
na weken verstuurd met allerlei restric-
ties. Je mag dan en dan om zo en zo 
laat langskomen. Het lijkt of de huidige 
generatie ouders veel voorzichtiger is. 
Helikopterouders: ze zitten meer 
bovenop de kinderen. Ze lijken héél 
voorzichtig en hebben meer stress dan 
voorheen. In de voorstelling zing ik 
ook een drietal liedjes, waaronder het 
lievelingsliedje van onze kleinzoon. Bij 
ons in huis gelden onze regels. 
Sommige dingen doen de ouders weer 
anders. Een beetje verwennen doen 
opa’s en oma’s altijd. Oppassen is wel 
vermoeiend, je staat voortdurend aan. 
Je wilt niet dat er onder jouw ogen iets 
met de kinderen misgaat.’’

Terwijl we zitten te praten komt er een 
telefoontje van driejarige kleinzoon. 
Opa, mag ik logeren? En maken we 
dan het lego bouwwerk? ,,Ja, dat kan!’’

De voorstelling van Rik Hoogendoorn 
is te zien op zondagmiddag 6 maart 
om 15.00 uur in theater Koningduyn. 
Kaarten zijn via www.geesterhage.nl te 
bestellen.

Castricum - We mogen weer naar het theater! Voor oppasgrootouders en 
ouders een buitenkans. Op 6 maart speelt acteur Rik Hoogendoorn in 
Theater Koningsduyn een monoloog over zijn rol als OppasOpa. ,,Door 
het oppassen ben ik gaan nadenken.’’

Rik Hoogendoorn als OppasOpa 
in theater Koningsduin

Rik Hoogendoorn met zijn kleinkind. Foto: Liesbeth Ruys

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag & zaterdag 20.00 uur

zondag & dinsdag 20.00 uur  

The Worst Person in the World

vrijdag, maandag & dinsdag 19.30 uur

King Richard

vrijdag, maandag & woensdag 20.00 uur

Death on the Nile

donderdag, zondag & woensdag 19.30 uur

West Side Story

zaterdag 19.30 uur

No Time To Die

donderdag, vrijdag & zondag 15.00 uur

Clifford de grote rode hond

donderdag, vrijdag & zondag 14.30 uur

Sing 2

Programma 24 februari t/m 2 maart

Julie wordt bijna dertig, maar kan 
geen genoegen nemen met haar 
leven. Wanneer ze dertig wordt, 
besluit Julie meer uit het leven te 
halen en zet ze een punt achter haar 
stabiele relatie met de 45-jarige 
succesvolle schrijver Aksel. Ze 
ontmoet de jongere en knappe 

Eivind, met wie ze zich in een nieuw 
avontuur stort.
De �lm ‘The Worst person in the 
world’ werd geselecteerd voor de 
hoofdcompetitie van het Cannes 
Filmfestival 2021. Actrice Renate 
Reinsve won er de Palm voor ‘Beste 
Actrice’.

The Worst Person in the World

In Sing 2 bereiden koala Buster Moon 
en zijn talentvolle groep dierenar-
tiesten het meest extravagante 
optreden ooit voor in een wereld-
stad, met volop entertainment, 
glitter en glamour. Er is alleen één 
probleem: ze moeten ’s werelds 
grootste rockster ervan overtuigen 

om mee te doen aan dit spektakel.
In de Nederlandse versie van deze 
animatie�lm zijn de sterren van Do, 
Fedja van Huêt, Birgit Schuurman, 
Holly Mae Brood, Karin Bloemen, 
Egbert-Jan Weeber, Rop Verheijen, 
Gordon, Frank Lammers en Richard 
Groenendijk te horen.

Sing 2 (NL)

Castricum - Musicalgroep The Cast 
zal koste wat het kost optreden in het 
Kennemer Theater in Beverwijk. Na 
het twee keer uitstellen van Shrek the 
musical gaat de groep toch de 
planken op. ,,We willen laten zien 

waar we zo hard aan gewerkt hebben 
de afgelopen twee jaar. Al is het met 
minder publiek dan we gehoopt 
hadden’’, aldus Marieke van der 
Leden, voorzitter en enthousiast lid. 
In het weekeinde van 25 en 26 

februari bestormt de groep het 
theater met een sprookjesachtig 
spektakel. Dit keer alleen niet in de 
setting die The Cast en haar trouwe 
fans gewend zijn. The Cast zal de 
beschikbare plaatsen verdelen onder 
persoonlijke fans. Wanneer er meer 
kaarten beschikbaar komen, wordt 
dit medegedeeld via Facebook (@
musicalgroepthecast), Instagram (@
musicalgroep_thecast) en de eigen 
website (www.thecast.nl). Na Shrek 
dendert de musicalgroep vrolijk 
verder met de repetities voor de 
nieuwe productie Elf, the musical. 
Deze show zal in december van dit 
jaar gespeeld gaat worden. Hiervoor 
repeteert de groep elke woensdag-
avond in Castricum onder leiding van 
een professioneel artistiek team. The 
Cast is nog op zoek naar nieuwe 
leden die zich in dit knotsgekke kerst-
spektakel willen onderdompelen.

Musicalgroep The Cast dreunt door

Het team van musicalgroep The Cast. Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Je zou denken dat schapen rond 
deze tijd nog veel plezier aan hun 
wollen vacht beleven. Waarom dan 
nu al een scheerbeurt? Evelien Twisk 
legt het uit. ,,Het heeft een aantal 
voordelen. Alle schapen hier zijn 
drachtig. Door ze nu te scheren 
kunnen we beter zien welke schapen 
op het punt staan om te lammeren. 
Als de schapen zijn geschoren gaan 
ze meer eten om zichzelf warm te 
houden. Ze zorgen dan goed voor 
zichzelf. Bijkomend voordeel is dat 
we wat meer ruimte in de stal 
krijgen, want al dat wol neemt wel 
volume in.’’ Dit is goed te zien aan de 
bak waarin de afgeschoren wol 
wordt verzameld. Deze puilt al gauw 
uit.

Vak apart
Zij en haar man Wim hebben scha-
penscheerder Johannes Kloosterman 
en zijn collega Tom voor de klus inge-
huurd, want het scheren van schapen 
blijkt een vak apart te zijn, waarbij 
techniek en behendigheid de 
hoofdrol spelen. Johannes doet het 
voorwerk en verzorgt de pedicurebe-
handeling. Hij bekapt de pootjes. 
Tom neemt het hierna van hem over 
en ontdoet de schapen in een razend 
snel tempo van de rest van hun 
vacht. Hij hangt in een trapeze om 
zijn rug te ontlasten, want het 
scheren van schapen is een zwaar 
vak waarbij je de hele dag in een 
gebogen houding staat. Tom blijkt 
inmiddels over de nodige routine te 
beschikken. Schaap Wollie weet niet 
wat haar overkomt, zo snel gaat het 
scheren. Na drie minuten komt ze zo 
glad als een biljartbal onder de 
tondeuse vandaan. Als ze weer op 
haar poten staat kijkt ze beduusd en 

vertwijfeld om zich heen. Ze reali-
seert zich amper wat er zojuist met 
haar is gebeurd. Ze lijkt zich wat 
ongemakkelijk te voelen nu ze in 
ineens in haar blootje staat. Ze reali-
seert zich dat de eerste letter van 
haar naam er nu wel af kan. Gelukkig 
zijn er geen mannelijke soortgenoten 
in de buurt die haar kunnen zien. De 
stress blijkt mee te vallen want even 
later staat ze al weer van een baal 
hooi te eten.

Wedstrijden
Johannes heeft tussen het scheren 
door wel even tijd voor een praatje. 
Het is een bescheiden man die zich-
zelf niet op de borst klopt als hij iets 
heeft bereikt. Toch was hij in 2016 en 
2018 Nederlands kampioen schapen 
scheren. Hierbij wordt gekeken naar 
snelheid, netheid en de goede lengte 
van de wol. Hij presteerde het eens 
om in negen uur 325 schapen te 
scheren. Dat is 1 minuut 66 per 
schaap. Een megaprestatie. Ga er 
maar aanstaan. Het gaat dus niet 

alleen om snelheid, maar ook om 
uithoudingsvermogen. Over de tech-
niek wil Johannes wel wat vertellen. 
,,Het scheren van de schapen vindt 
plaats volgens de Bowen methode. 
Deze techniek werd in 1940 door de 
Nieuw-Zeelandse broers Bowen 
ontwikkeld. Het is de snelste en 
makkelijkste manier om het schaap 
van z’n vacht te ontdoen. De tech-
niek is zo ontwikkeld dat het voor het 
schaap het prettigst is en voor de 
mens het lichtst. Er wordt bij deze 
techniek rekening gehouden met het 
model van het schaap en het gevoel 
houden met het dier.’’

Bevalling
Verderop ligt een pas geschoren 
schaap dat op het punt van bevallen 
staat. Wim en een stagiaire helpen bij 
de bevalling. Er komen drie gezonde 
lammetjes ter wereld. Moeder begint 
ze direct schoon te likken. Nog geen 
half uur later staan ze al op hun 
pootjes. Kan moeder schaap het 
voeden van een drieling wel aan? 
Evelien: ,,De lammetjes kunnen in 
een apart hokje onbeperkt melk 
drinken uit een speen. Deze speen is 
aangesloten op een drinkautomaat. 
Ze gaan echt een gezonde toekomst 
tegemoet.’’

Bakkum - Het gezegde ‘Veel geblaat maar weinig wol’ ging afgelopen 
vrijdag niet op bij de familie Twisk. Alle 150 drachtige schapen werden 
ontdaan van hun wollen vacht terwijl ze geen kik gaven. Het leverde een 
aanzienlijke berg wol op. Het scheren van schapen is een vak apart 
waarin zelfs wedstrijden worden gehouden.

Schapen al vroeg in zomerdracht

Het scheren van slechts enkele schapen levert al snel een �inke berg wol op.

Om zijn rug te ontlasten hangt Tom in een trapeze terwijl hij de schapen scheert. Foto’s: Henk de Reus

Door Aart Tóth

Het is normaal dat messen bot 
worden na een aantal jaren, dat is 
niets nieuws. Dan kun je natuurlijk 
nieuwe gaan kopen, maar dat doe je 
niet met het bestek dat je op je 
trouwdag of bij een andere gelegen-
heid hebt gekregen als cadeau. Daar 
is nu een oplossing voor bij De Sleu-
telkoning, die geheel in eigen beheer 
uw bestek weer voor jaren bruikbaar 
maakt. Ook die grote keukenmessen 
kunnen onder handen genomen 
worden, zodat u groente, vlees en vis 
weer makkelijk kunt voorbereiden 
voordat het in de pan glijdt. Vervol-
gens op het bord, waar je er met die 

geslepen of gekartelde messen 
makkelijk doorheen zoeft.

Trouwens, ook voor schaatsen, 
scharen, tuingereedschap en gras-
maaiermessen slijpen kunt u er 
terecht. Ook scharen zijn onderhevig 
aan slijtage en toe aan een slijpbeurt 
om daarna weer lekker te gebruiken 
voor naaien, moduleren, knutselen 
en meer. U vindt De Sleutelkoning 
aan de Torenstraat 38a in Castricum, 
telefonisch via nummer 0251 652524 
bereikbaar. Natuurlijk blijft de 
sleutel- en slotenservice onveranderd 
en beide van dinsdag t/m zaterdag 
van 09.00 tot 18.00 uur (zaterdag 
17.00 uur).

De messen worden geslepen
bij De Sleutelkoning
Castricum - Het is natuurlijk niet zo dat hier het gezegde wordt gebezigd 
waarbij messen worden geslepen om nare dingen mee te doen. Bij De 
Sleutelkoning kun je nu ter plaatse je messen laten slijpen of zelfs laten 
kartelen.

Met vakmanschap kartelen van messen. Foto: Aart Tóth

Door Ans Pelzer

De motie werd ingediend door lid 
Kooter en ondersteund door PvdA, 
GroenLinks, D66, Fractie Van 
Schoonhoven en de VrijeLijst. Met 
tien stemmen voor en vijftien 
stemmen tegen is de motie 
verworpen. Drie keer eerder werd in 
commissievergaderingen over de 
kwestie Oosterzijweg gesproken. 
Mariska El Ouni (D66) deed ‘een drin-
gende oproep’ aan haar collega-
raadsleden om de motie te steunen. 
,,Mensen wonen daar soms vijf jaar 
of langer in een erbarmelijke en 
ongewenste situatie. De gemeente 
heeft ook een zorgplicht voor deze 
inwoners. Hun gezondheid is in het 
geding. Steun de motie en ga aan de 
slag.’’

‘Castricum als uitzondering’
Ook initiatiefnemer Marieke Kooter 
gaf een stemverklaring: ,,In onze 
gemeente is er geen urgentie meer 
en wordt directe bemiddeling, of 
een andere oplossing bij deze schrij-

nende situaties, afgehouden. Ook 
blijkt dat in andere gemeenten tijde-
lijke huisvesting maximaal twee jaar 
duurt. Castricum is hierin dus een 
uitzondering.’’

‘Vertrouwen’
De stemverklaring van VVD-raadslid 
Andries de Rooij: ,,Met dank aan de 
indieners staat het onderwerp nu op 
de agenda. Gezien de toezegging 
van het college heb ik er vertrouwen 
in dat de signalen door het college 
opgepakt worden en die toezeg-
gingen zijn voldoende. De zinsnede 
‘in welke mate en voor welke duur 
deze locatie gezien kan worden als 
geschikte woonlocatie’ neigt naar 
het morrelen aan de afscha�ng van 
voorrang voor statushouders.’’

Kooter toont zich na a�oop teleur-
gesteld. ,,Dit gaat niet over politieke 
verschillen maar over menselijkheid 
en verantwoordelijkheid nemen 
voor mensen in een hachelijke situ-
atie. Mijn zorgen zijn onverminderd 
groot.’’

Motie huisvesting statushouders 
Oosterzijweg verworpen
Castricum - De motie over de huisvesting van statushouders op de 
Oosterzijweg is donderdag in de gemeenteraad verworpen. In de motie 
werd onder meer gevraagd om bewoners perspectief te bieden. ‘De 
gemeente heeft ook een zorgplicht voor deze inwoners.’
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Door Hans Boot

Dirk Bakker zette in 1924 het eerste 
paviljoen neer op het Castricumse 
strand rechts van de strandafgang, 
waar nu Zoomers is gevestigd. Het 
paviljoen droeg de naam ‘Zee- en 
Strandzicht’ en verhuisde later naar 
de plek links van de afgang. Nadat de 
Zeeweg in 1925 was bestraat, nam de 
nering op het strand alleen maar toe 

en passeerden diverse plannen de 
revue. In 1939 hadden burgemeester 
en wethouders een plan in beraad tot 
het aanleggen van een boulevard en 
in 1966 stelde de gemeenteraad een 
bestemmingsplan vast dat voorzag in 
de bouw van een hotel c.q. pension, 
enkele winkels en twee grote 
parkeerterreinen. Oudste rechten 
Aannemer Biesterbos toonde inte-
resse in de uitvoering van de 
plannen, aangezien hij de oudste 
rechten bezat op een groot deel van 
de benodigde grond die hij van de 
provincie pachtte. Biesterbos diende 
in 1968 een opvallend plan in, maar 
dat sneuvelde. In 1994 werd het 
erfpachtcontract gesplitst en ging 
restaurant Blinckers (voorheen ‘De 
Kim’) naar een andere eigenaar. In 
het voorjaar van 2001 kocht Bies-
terbos het erfpachtcontract weer 
terug met als doel daar een hotel te 
bouwen.

Strandhotel
In 2020 opende Zoomers op het 
plateau een strandhotel, dat o�cieel 
de bestemming ‘logies met een 
winkelfunctie’ heeft. Wat de pavil-

joens betreft kregen de ondernemers 
te maken met de nodige onzeker-
heden. Sinds 2011 geldt er een nieuw 
bestemmingsplan en bezitten vier 
paviljoens weliswaar een ‘jaarrond-
vergunning’, maar door nadere eisen 
van het hoogheemraadschap werden 
de ondernemers gedwongen om 
voor september 2020 met hun 
gebouw naar voren of in de hoogte 
te gaan. In tussentijd kwam corona 

om de hoek kijken, waardoor er 
behoorlijke verliezen werden 
geleden. De voorwaarden voor 
verplaatsing werden echter 
versoepeld.

Nieuw plan
De tegenslagen van de laatste jaren 
weerhielden de ondernemers er niet 
van om het gemeentebestuur een 
plan te presenteren onder de naam 
‘100 jaar genieten in Castricum aan 
Zee’. Het plan, dat verwijst naar 
aspecten als ontwikkelingen en 
veranderingen in toerisme, strandbe-
zoek en verduurzaming eindigt met 
een concreet integraal plan. Dat 
bestaat uit acht punten, waaronder 
opwaardering van het strandplateau 
en realisatie van een veilige en gast-
vrije strandafgang.

Herbestemming Blinckers
Een belangrijk item is ook de herbe-
stemming van de locatie Blinckers tot 
hotel en appartementen. Strandwet-
houder Ron de Haan lichtte toe 
waarom dit voornemen zo gevoelig 
ligt: ,,Een hotelplan maakt alleen kans 
als dat precies past binnen de foot-

print van Blinckers. Daarnaast 
hebben we te maken met het Kust-
pact uit 2017, de provinciaal ruimte-
lijke verordening en het vigerende 
bestemmingsplan. Alle nog niet in 
het bestemmingsplan geregelde 
uitbreidingen en bouwontwikke-
lingen aan de kust krijgen geen door-
gang. Bovendien ligt de locatie van 
Blinckers middenin een natuurgebied 
waar de hoogst mogelijke bescher-
ming van toepassing is. Biesterbos 
heeft echter nog geen omgevings-
vergunning aangevraagd, dus we 
hebben ook nog niets kunnen 
toetsen aan de wet- en regelgeving. 
Er is wel een conceptaanvraag 
binnengekomen voor het

appartementenhotel. Op ambtelijk 
niveau wordt er nu met Biesterbos 
overleg gevoerd over de haalbaar-
heid, slagingskans en technische 
vragen. Verder wil ik nog wijzen op 
de nieuwe ‘Kadernota Strandgebied 
Castricum’ die dit jaar wordt afge-
rond. Daarin wordt een voorzet 
gegeven voor nieuw beleid, waarin 
ook dit soort plannen kunnen 
worden meegenomen.’’

Debat
Genoemd ondernemersplan was 
voor de Overleggroep Strand (OSC) 
aanleiding om een ‘Politiek café 
Strandgebied’ te organiseren met het 
oog op de gemeenteraadsverkie-
zingen. Daarvoor werden alle verkies-
bare partijen uitgenodigd om in 

paviljoen Deining op dinsdagavond 
15 februari met elkaar onder deskun-
dige leiding van voorzitter Mees 
Hartvelt in debat te gaan. Dat 
gebeurde aan de hand van een 
viertal stellingen, waarop de debaters 
in blokken van drie of twee mochten 
reageren. Zij kregen elk een pitch van 
anderhalve minuut, mochten daarna 
een minuut op de stelling reageren 
en kregen vervolgens nog vijf 
minuten de tijd om met elkaar of het 
publiek in gesprek te gaan.

Stellingen
De eerste stelling betrof de vraag of 
de gemeente en alle bij het strand 
betrokken partijen de ambitie 
hebben om het parkeerterrein 
geheel uitstootvrij en klimaatneutraal 
te maken. GroenLinks (Gerard 
Brinkman) was daar een voorstander 
van, maar Martin Coenen (VVD) en 
Ron de Haan (De VrijeLijst) waren het 
er fundamenteel mee oneens.

Bij stelling twee ging het erom of het 
stimuleren van elektrische voer-
tuigen en laadpalen zin heeft. Elize 
Bon (CDA) vond dat de gemeente dit 
kon ondersteunen. Daniëlle Pino 
(Forza!) was wel voor het faciliteren 

van de ondernemers, maar wilde ook 
dat er gestopt werd met klimaatbe-
leid. Namens D66 waarschuwde Ivor 
Balke voor ‘het blindstaren op 
laadpalen’.

‘Familiestrand’
De derde stelling liet een keuze open 
tussen het bestemmen van het 
Castricumse strand als familiestrand 
of dat dit gericht zou moeten zijn op 
meer evenementen. José Smits 
(PvdA) zei daarop dat ze het strand 
als een park zag, maar er ook ruimte 
moet zijn voor meer vertier als dat 
niet ten koste gaat van de rust en 
natuur. Mariska Tauber (LokaalVitaal) 
stelde dat het vertier al voor een 

groot deel aanwezig is en dat massa-
toerisme onacceptabel is. Zij voegde 
daaraan toe dat er al twee onderne-
mers zijn die afstand willen doen van 
hun feestzaal.

Co�nanciering
Voor de vierde stelling, de vraag in 
hoeverre de gemeente bereid is om 
geldmiddelen vrij te maken voor het 
integrale plan, mochten alle debaters 
plaats nemen achter de tafels. Uit de 
reacties bleek dat de partijen over 
het algemeen openstaan voor co�-
nanciering. Ron de Haan deelde 
daarop mee dat de gemeente jaar-
lijks 1,3 miljoen euro ontvangt aan 
toeristenbelasting. Daarvan zou circa 
185.000 euro bestemd zijn voor 
versterking van winkel- en verblijfs-
gebieden en daar zou het strand ook 
onder kunnen vallen.

De Haan benadrukte ook nog eens 
dat de gemeente in feite vrijwel niets 
over het strand heeft te vertellen, 
omdat zij geen eigenaar is van de 
grond. Dit ontlokte Elize Bon de 
oproep om de gesprekken met de 
vertegenwoordigers van de provincie 
te blijven aangaan.

Nadat het publiek zich opnieuw 
mocht laten horen, werd de onduide-
lijke afvalscheiding op het strand en 
het rommelige aanzien van het 
strandplateau, alsmede het 
ontbreken van voldoende (invaliden)
toiletten, als minpunten genoemd.

Daarmee werd het na 2014 tweede 
stranddebat beëindigd. De hamvraag 
is of de uitkomsten van deze avond 
enigszins tegemoet komen aan de 
verwachtingen van de ondernemers. 
Dat zal na half maart moeten blijken. 
Dan moet er gedeald worden met 
een nieuw college en een nieuwe 
gemeenteraad, maar dat betekent 
wellicht ook nieuwe kansen.

Castricum - Sinds er commercie is op het Castricumse strand vinden er tussen ondernemers en overheden 
onderhandelingen plaats over bestaansrechten en toevoeging van voorzieningen. Het laatste plan ‘100 jaar 
genieten’ is voorgelegd aan de gemeenteraad en stond vorige week dinsdag centraal in een debat.

Eeuwige discussie over strandplannen duurt voort

Het eerste paviljoen in 1924 met daarvoor een kiosk. Foto: Oud-Castricum

Een plan van Biesterbos uit 1968. Foto: Oud-Castricum

Artist impression van paviljoen Zoomers met strandhuisjes. Afbeelding: aangeleverd

De deelnemers aan het debat. Van links naar rechts: Martin Coenen, Gerard Brinkman, Mariska Tauber, José Smits, Daniëlle Pinot, 
Ivor Balke, Ron de Haan en Elize Bon. Foto: Hans Boot



Ik ben student Econome-
trie en Operationeel 
Onderzoek aan de 
Vrije Universiteit 
Amsterdam en 
topsporter in de 
atletiek, waar 
ik mij in het 
bijzonder toeleg 
op de 800 en de 
1500m. De stap 
die ik nu zet richting 
de gemeentepolitiek 
doe ik met gevoelens van 
optimisme. Bewust blijven dat er heel veel dingen 
goed gaan en tegelijkertijd de ogen niet sluiten 
voor zaken die moeten worden aangepakt. Met 
mijn achtergrond wil ik het geluid van jongeren 
vertegenwoordigen

7. Victor van der Wel, 22, Castricum

Als geboren en getogen 
Castricumse ben ik 
regiomanager Sa-
les & Marketing 
bij een kans-
spelorganisa-
tie en tevens 
meervoudig 
Nederlands 
kampioen 
wedstrijds-
kiën. Samen 
met mijn man 
en kinderen woon 
ik met veel plezier in 
Castricum. Als voormalig 
Sportvrouw van Castricum wil ik mijn enthou-
siasme, kennis en ervaring inzetten op sport, 
beweging en zorg.

5. Tessa Esser-de Bree, 40, Castricum

Niet geboren maar wel 
getogen in Castri-

cum. In 2012 ben 
ik, op de Wou-
de, getrouwd 
met Vera en 
we zijn de 
trotse ouders 
van twee 

mooie jongens 
in de leeftijd van 

8 en 12 jaar. Ik werk 
op het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid op het gebied van 
security en privacy en heb daarvoor jarenlang 
bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
en GGZ Dijk en Duin gewerkt. Ik maak mij sterk 
voor een eerlijke en benaderbare gemeente die 
er is voor haar inwoners, en niet andersom.

6. Daan Hespe, 54, Castricum

Sinds 2005 woon ik met 
veel genoegen in 
Limmen. Afgelo-
pen raadspe-
riode was 
mijn eerste 
periode als 
raadslid. Ik 
heb mij ge-
richt op mili-
eu, duurzaam-
heid, fi nanciën 
en de BUCH. Ik 
ben werkzaam bij een 
grote energieleverancier 
en wil met mijn ervaring onze dorpen klimaat-
bestendig maken waarbij voldoende draagvlak 
bij onze inwoners voorop staat. Haalbaar en 
betaalbaar is ons motto.

3. Jeroen Slot, 47, Limmen

De lange termijneffecten van
Corona op onze inwoners en
ondernemers zijn nog niet
bekend. De VVD wil dat de
vinger hier goed aan de pols
wordt gehouden.

Onze prachtige natuur in combinatie
met wandelen en fietsen moeten we
volledig benutten.
Het strand, de meren, duinen en de
bossen: iedereen moet weten dat het
hier goed toeven is. Laat toerisme een
economische motor zijn. Fiets- en
wandelpaden goed en veilig houden en
waar dat kan, aanpassen
aan de huidige
ontwikkelingen.

VEILIGHEID
De dorpen zijn van ons allemaal, dus
moet je veilig over straat kunnen. Dit

moeten we waarborgen. Samen met de
politie, BOA's en de buurtpreventie.

Overlast pakken we aan.

LAGE LASTEN
VOOR IEDEREEN

Belastinggeld wordt verdiend door onze
inwoners en ondernemers. Daar gaan
we zuinig en verstandig mee om. De

belasting houden we zo laag mogelijk.

TOERISME

BRUISEND SPORT-
EN VERENIGINGS
LEVEN

Ondernemers zorgen voor banen om onze boterham te verdienen. Zij
zijn het die zorgen voor innovatie en nieuwe technieken. Zij zijn de

sponsoren van ons verenigingsleven en hebben een groot aandeel in
de levendigheid van onze dorpen. Laat ondernemers vooral

ondernemer zijn. Als gemeente geven we ondernemers letterlijk en
figuurlijk de ruimte om te ondernemen en innoveren.

ONDERNEMERS

CASTRICUM
BLIJFT GOED
WORDT BETER

BETAALBARE
WONINGEN

MENSELIJKE
OVERHEID

Betaalbare woningen voor
jongeren, starters,
alleenstaanden,

doorstromers en ouderen.
Onze ambitie: 250 nieuwe

woningen per jaar

DUURZAAMHEID EN GROEN

Energiebesparing blijft een prioriteit. Hoe
dan ook, dit moeten we samen doen.

Daarom wil de VVD doorpakken met het
isoleren van huizen en plaatsen van

zonnepanelen op daken.
Nieuwbouw moet zoveel mogelijk

energieneutraal zijn.

IEDER DORP
BLIJFT UNIEK

De gemeente is er voor jou!
VVD wil een overheid die naast haar
inwoners staat. Uitgangspunt moet
zijn: ja, tenzij...  We willen een
gemeente die ruimte geeft aan
inwoners, ondernemers en
organisaties met goede ideeën. Een
gemeente waar je veel digitaal kan
regelen en terug kunt vinden. De
opvolging van klachten moet beter.

SAMEN DE ZORG
TOEGANKELIJK
HOUDEN

NIEUWSGIERIG NAAR HET COMPLETE
PROGRAMMA? SCAN DE QR-CODE OF GA
NAAR CASTRICUM.VVD.NL

Sport en het verenigingsleven
zijn een plek voor ontmoeting

en plezier. VVD Castricum
investeert in verenigingen en

sport voor zowel onze jeugd als
ouderen.

Haalbaar en betaalbaar
We nemen verantwoordelijkheid
om het klimaatprobleem op te
lossen. Maar we hebben geld nodig
van het Rijk om het betaalbaar te
houden. Draagvlak onder inwoners
is cruciaal. We koesteren onze
groene dorpen. Dus géén extra
windmolens of grote zonneweides.

Castricum

Ieder dorp heeft haar eigen karakter en
kenmerken. Dat willen we behouden en
verbeteren. Dat doen we samen met de

inwoners, dorpsplatforms en lokale
ondernemers. We zijn trots op onze

cultuurhistorische evenementen zoals
de kermissen en bloemendagen.

CORONA

Stem VVD Castricum op 14, 15, 16 maart 2022

Geboren en getogen in 
Akersloot. Daar woon ik 
samen met Simone en 
onze 3 kinderen. Ik 
woon en werk aan 
de Julianaweg als 
winkelier in de de-
tailhandel. Een zeer 
afwisselend bestaan. 
Ik vind het heel normaal 
dat iemand zich inzet voor 
zijn/haar eigen leefomgeving. 
Naast veel vrijwilligerswerk en mijn winkel nu 
alweer aantal jaren raadslid. In verkiezingstijd bena-
drukken de partijen, ook wij, graag de verschillen. 
Toch is er in al onze dorpen veel meer dat onze in-
woners en partijen verbindt, dan dat hen scheidt. Ik 
zet me de komende raadsperiode weer graag in om 
met elkaar echt iets te bereiken voor onze dorpen.

1. Rob Dekker, 42, Akersloot

De afgelopen raadspe-
riode bestond mijn 

portefeuille uit 
volkshuisves-
ting, bouwen 
en verkeer. 
Omdat ik als 
trotse gepen-
sioneerde opa 

veel tijd heb 
voor het raads-

werk was ik ook 
veel te vinden bij de 

sportaccommodaties. Altijd 
gericht op de kansen voor alle Castricummers, 
jong en oud. Ik hecht aan een respectvolle sa-
menwerking met alle constructieve partijen. We 
zullen elkaar moeten vinden om de langlopende 
onderwerpen in de Gemeente af te ronden.

2. Gerrit Krouwel, 69, Castricum

Wat wonen we toch 
in een prachtige 

gemeente! 
Samen met 
mijn vrouw 
en kinderen 
woon ik 
sinds de 
zomer van 

2020 aan de 
Brakersweg in 

Castricum. Ik wil 
actief een verschil 

maken voor het dorp dat 
mijn nieuwe thuis is gaan heten. Ik ben partner 
bij een groot accountantskantoor. Met mijn fi nan-
ciële achtergrond, brede interesse en ervaring 
in het bedrijfsleven wil ik graag actief helpen om 
Castricum nog mooier te maken. Luisteren naar 
onze inwoners en samen problemen oplossen.

4. Martin Coenen, 50, Castricum De top tien wordt 
gecompleteerd door:

9. Renata Shalders
     -Thijssen

10. Loek   
      Wellink

8. Andries     
    de Rooij
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Gemeenteraadsverkiezingen  2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen wekelijks twee lijsttrekkers aan het woord. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente 
Castricum? Deze week: Gerard Brinkman (GroenLinks) en Ron de Haan (De VrijeLijst).

Lijsttrekkers aan het woord

Door Hans Boot

De afgelopen vier jaar was Gerard 
raadslid van de fusiegemeente. Hij 

heeft zich nu beschikbaar gesteld als 
lijsttrekker. Brinkman: ,,Na mijn erva-
ring als raadslid leek het mij leuk om 
meer bij de strategie van de partij te 

worden betrokken. Tot nu toe stond 
Hannie Lutke Schipholt op de eerste 
plaats, maar omdat zij zich juist meer 
met de inhoud wilde bezighouden 
zijn we van plek gewisseld.’’

Kandidatenlijst
Ook voor GroenLinks is inmiddels de 
kandidatenlijst vastgesteld, waarop 
31 namen voorkomen. Gerard zegt 
daarover: ,,Ik vind het een goede 
verdeling wat mannen en vrouwen 
betreft. De meeste leden hebben de 
afgelopen jaren veel ervaring opge-
daan, zoals Aart Waterman en Hannie 
Lutke Schipholt. Dat geldt bijvoor-
beeld ook voor Valentijn Brouwer die 
commissielid was. Frits Puhl is een 
nieuwkomer. Verder zijn we blij met 
Marieke Kooter. Zij was voorheen lid 
van de SP en heeft de laatste 
maanden als onafhankelijk raadslid 
geopereerd.’’

‘Meer podium’
Het woord ‘groen’ maakt niet voor 
niets deel uit van de naam van de 
partij. ,,Een van de grootste 
successen, waar ik persoonlijk trots 
op ben, is dat ons initiatiefvoorstel 
door de raad is aangenomen om 
parken op een natuurlijke manier te 
beheren. Dat houdt in dat er minder 

vaak wordt gemaaid en gesnoeid, 
waardoor er meer planten en 
insecten komen en daardoor meer 
vogels. De groenstrook langs de 
Mient is daar een mooi voorbeeld 
van’’, aldus Gerard.

Klimaat en duurzaamheid
Op de vraag welke speerpunten 
GroenLinks voor de verkiezingen 
heeft geformuleerd, luidt zijn 
antwoord: ,,Als eerste is dat klimaat 
en duurzaamheid. In mijn ogen is het 
beleid hierover in de afgelopen 
periode een ondergeschoven kindje 
geweest. Zo waren zonneweides met 
zonnepanelen niet haalbaar. Dat 
geldt ook voor windmolens. Ten 
tweede moet er veel meer sociale 
woningbouw komen voor mensen 
met een kleine beurs. Ook willen we 
meer aandacht voor het groenbeleid 
en zouden er veel meer bomen 
geplant moeten worden. GroenLinks 
is een tegenstander van de bezuini-
gingen op jeugdzorg en hulp aan 
ouderen. Daarnaast proberen we een 
�etsvriendelijke oplossing te vinden 
voor de problemen rond de Beverwij-
kerstraatweg en streven wij naar het 
bevorderen van de doorstroming via 
het autoluw maken van de Dorps-
straat. Last but not least hechten we 

veel waarde aan kunst en cultuur, dus 
we zijn het er totaal niet mee eens als 
daarop wordt bezuinigd. Dat moet 
ons inziens worden tegengehouden, 
waardoor jongere kunstenaars meer 
podium krijgen en er op scholen 
meer educatie op dit gebied mogelijk 
is.’’

Samenwerking
Aan de lijsttrekker wordt een vraag 
over de samenwerking binnen de 
gemeenteraad voorgelegd, waarop 
hij antwoordt: ,,In de huidige raads-
periode hebben we goed opge-
trokken met de PvdA, SP en D66 over 
het Sociaal Domein. We kijken nu ook 
uit naar een intensieve samenwerking 
met de PvdA, omdat er raakvlakken 
zijn voor wat betreft onderwerpen als 
de ouderenzorg, klimaat en het reali-
seren van betaalbare woningen.’’

Tot slot zegt Brinkman met 
vertrouwen de verkiezingen tege-
moet te gaan en voegt daaraan toe: 
,,We gaan de komende tijd zoveel 
mogelijk kiezers benaderen via adver-
tenties, �yers en niet te vergeten de 
berichten op social media. Vier jaar 
geleden gingen we van twee naar 
drie zetels en ik heb goede hoop dat 
er straks nog eentje bijkomt.’’

Door Ans Pelzer

,,Sport, cultuur en horeca zijn twee 
jaar stilgevallen, het onderwijs zit in 
de knel. We hebben in onze sociale 
omgeving allemaal voorbeelden 
waar het vreselijk is misgegaan. Daar 
tegenover staat de positieve energie 
van mensen die ideeën hebben. Er 
zijn prachtige schetsontwerpen voor 
een vernieuwd dorpshart en voor 
sportaccommodaties. We mogen 
weer plannen maken, we kunnen de 
deur weer uit en elkaar ontmoeten. 
Dat is enorm belangrijk.’’

Luisteren
,,Met stip op één, twee en drie stond 
en staat voor De VrijeLijst: communi-
ceren, communiceren, communi-
ceren. Juist nu moet de overheid haar 
inwoners en ondernemers erbij 
betrekken. Dan is elkaar begrijpen 

voor mij nog wel beter dan naar 
elkaar luisteren. In 2018 hebben meer 
dan 200 inwoners heel breed uit de 
samenleving meegewerkt aan een 
lokale maatschappelijke agenda die 
Castricum naar de toekomst (nog) 
mooier kan maken, en die de dorpen 
verbindt. Die mensen verwachten iets 
van de gemeente. De agenda is aan 
de raad aangeboden en loopt door 
tot 2026. We zijn halverwege.’’

Maatschappelijke agenda
,,Op de maatschappelijke agenda 
staan vier kernpunten: we willen een 
actieve, gevarieerde gemeente met 
goede voorzieningen, we willen 
zorgen voor balans tussen bebou-
wing en landschap, meer onderlinge 
verbondenheid in onze gemeente en 
een gemeente waar samenleving en 
overheid samen optrekken. Flexibele 
woningen naar het voorbeeld van 

Heymans One – mooie, duurzaam 
uitgevoerde woonstudio’s met een 
entresol in een puntdak – waren vijf-
tien jaar geleden voor De VrijeLijst de 
(tijdelijke) oplossing van de druk op 
de sociale woningmarkt. Het is alleen 
maar erger geworden en de druk 
hoger. We zullen aan de bak moeten 
met kleine huizen in huur van veertig 
m2. Bied ruimte aan dat concept en 
laten we ervoor zorgen dat er in 2023 
minimaal honderd van die woningen 
hebben staan op plekken waar inwo-
ners blij van worden. Dat staat in de 
maatschappelijke agenda in 2017. 
Staat er in 2022 al eentje in 
Castricum?’’

Afmaken
,,We moeten afmaken waar we mee 
beginnen. Afspraken nakomen en 
niet tijdens de wedstrijd het geld 
weghalen of de spelregels veran-
deren. Dat neemt het vertrouwen 
weg van inwoners in de politiek. En 
pas op de centen. Wie betaalt de 
in�atie? De belastingbetaler.’’

De Haan zegt afsluitend ‘blij’ te zijn 
dat in Castricum voor het eerst in 
zestien jaar geen wethouders zijn 
weggestuurd. ,,Dat is belangrijk in het 
lokale bestuur. Een stabiel en profes-

sioneel college dat ruimte geeft voor 
verschillende stijlen. Nu nog wat 
minder gevoelig worden voor zijwind 
en koersen op plannen. We moeten 
vasthouden aan voornemens.’’

Gerard Brinkman (1961) trad in de jaren ’90 toe tot het bestuur van de 
plaatselijke afdeling van GroenLinks, toen Ria Beens nog raadslid was 
van Castricum. Hij vertelt: ,,In 1992 ben ik hier komen wonen, nadat ik 
daarvoor om verschillende redenen door heel Nederland had gezworven. 
Van mijn beroep ben ik fondswerver voor goede doelen als Natuurmonu-
menten, Handicap NL en Milieudefensie. Op dit moment ben ik 
campaigner voor Wise en hou mij met name bezig met het tegenhouden 
van kernenergie en het promoten van duurzame energiebronnen.’’

Castricum - Veertien jaar was hij raadslid en in 2018 werd hij wethouder, 
Ron de Haan. Voor de vierde keer is hij lijsttrekker van lokale partij De 
VrijeLijst. Zijn hartenkreet: ,,We kunnen verder, we mógen weer. Dus 
schouders eronder. Met elkaar.’’

Gerard Brinkman: ‘Klimaat en 
woningnood hoog in het vaandel’

Ron de Haan: ‘Schouders eronder, 
hekken weg en samenwerken’

Gerard Brinkman. Foto: Hans Boot

Ron de Haan. Foto: aangeleverd
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Castricum - Het CDA Noord-
Holland heeft schriftelijke vragen 
gesteld naar aanleiding van de 
grote zorgen onder grondeige-
naren in het gebied Zanderij-
Noord, sinds besloten is om dit 
gebied toe te voegen aan het Nati-
onaal Natuur Netwerk (NNN). 
Zowel het proces van eventuele 
onteigening als de communicatie 
met bewoners van het desbetref-
fende gebied laat te wensen over.

Elize Bon van CDA Castricum: ,,Het 
college van Castricum heeft beloofd 
om het proces voor het verwerven 
van de gronden op minnelijke wijze 
te laten verlopen. Je mag dan 
minstens verwachten dat er geluis-
terd wordt naar de bewoners en 

eigenaren van de grondgebieden 
waar het om gaat en dat zij goed 
betrokken worden in het proces.’’ 
Willemien Koning, statenlid in Noord-
Holland namens CDA vult aan: 
,,Helaas hoorden wij van ruim twintig 
grondeigenaren een heel ander 
geluid tijdens ons werkbezoek. 
Tezamen met andere dorpsbewoners 
zijn de eigenaren van de gronden 
weliswaar uitgenodigd voor een 
bijeenkomst over de plannen, maar 
daar werd over hen gepraat in plaats 
van met hen. De grondeigenaren 
voelen zich niet serieus betrokken bij 
de plannen om van de gronden een 
NNN-status te maken.’’

De grondeigenaren hebben zelf een 
passend plan ingediend waarin zij 

zich zouden kunnen vinden. Zo 
stelde één van de grondeigenaren 
voor om zelf natuur op haar stuk 
grond te ontwikkelen, maar de afme-
tingen van het perceel zouden te 
beperkend zijn. Het CDA wil graag 
meer duidelijkheid in de richtlijnen 
hiervoor. ,,Het lijkt alsof er tot nu toe 
niks wordt gedaan met de eigen 
inbreng van de grondeigenaren. Zij 
voelen zich niet gehoord. Dit rijmt 
niet met de toezegging om het 
proces van ontwikkeling op een 
gedegen wijze te laten plaatsvinden’’, 
aldus Koning. Het CDA Noord-
Holland diende daarom vorige week 
schriftelijke vragen in bij het provin-
ciaal bestuur. Het college heeft dertig 
dagen om de vragen te 
beantwoorden.

Statenfractie CDA stelt vragen over 
ontwikkeling NNN-gebied Zanderij-Noord

Een delegatie van het CDA Noord-Holland tijdens het recente werkbezoek aan het gebied Zanderij-Noord. Foto: aangeleverd

Castricum - Op 10 maart start bij 
Toonbeeld Geesterhage een cursus 
‘Notenkrakers’ speciaal voor kinderen 
van 5 en 6 jaar die graag muziek 
willen gaan maken. Onder leiding 
van docent Nico Strubbe gaan ze op 
tien donderdagmiddagen aan de 
slag. De kinderen gaan hun stem 
ontdekken maar ook stampen, 
dansen en met ritme-instrumenten 
muziek maken. Toonhoogte, toon-
lengte en toonkleur komen in spel-
vorm aan bod. Er zijn kleine herken-
ningsopdrachten door te zingen, 

luisteren en spelen en de kinderen 
ontrafelen het geheimschrift van de 
muzieknoten. Ouders zijn welkom in 
de les  en kunnen de geleerde lesstof 
thuis gelijk toepassen. Inbegrepen bij 
deze cursus zijn een �uit, een lesboek 
en een muzieklessenaar. Deze cursus 
organiseert Toonbeeld Geesterhage 
samen met muziekvereniging 
Emergo, omdat het ook een prima 
opstart kan zijn voor orkestmuzi-
kanten. Kijk op www.toonbeeld.tv 
voor meer informatie en om aan te 
melden.

Voor de jeugd: Notenkrakers
bij Toonbeeld Geesterhage

Tijdens de cursus ‘Notenkrakers’ worden de muzikale oren geprikkeld. Foto: ©HBT
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De vier portefeuillehouders Sociaal Domein van de BUCH. Van links naar rechts: Ron 
de Haan, Elly Beens, Antoine Tromp en Cecilia van Weel. Foto: Hans Boot

Door Hans Boot

De bedoeling van deze bijeenkomst 
was dat er over en weer vragen 
werden gesteld over het ervaren 
van de pleegzorg, de knelpunten 
en de verwachtingen van de poli-
tiek. Pleegzorg(groot)ouder Elles 
Lips uit Castricum was op de uitno-
diging ingegaan en kreeg alle 
ruimte om aan de portefeuillehou-
ders, beleidsambtenaren en pleeg-
zorgmedewerkers van William 
Schrikker Gezinsvormen (WSGV) 
meerdere knelpunten toe te lichten 
en suggesties te doen. Zij vertelde 
dat ze haar twee kleinzoons van 
inmiddels 18 jaar medio 2018 in 
huis nam. Dit leidde tot een moei-
zame zoektocht naar een geschikte 
woning, omdat de pleegzorg-oma 
een seniorenappartement van 
Kennemer Wonen bewoonde en de 
corporatie pas een geschikte 
eengezinswoning wilde aanbieden 
als er een pleegzorgcontract was 

gesloten. WSGV wilde daar echter 
niet aan meewerken voordat er 
nieuwe woonruimte was geregeld. 
De kip of het ei dus. In de zomer 
van 2019 kon er eindelijk worden 
verhuisd en het contract met WSGV 
worden getekend. Het probleem 
werd erkend door wethouder Ron 
de Haan, die vanaf het begin bij de 
nijpende situatie was betrokken. 
Lips had waardering voor zijn 
bemoeienis, maar vroeg zich ook af 
‘of de gemeente in zo’n geval niet 
meer kan bemiddelen bij 
woningtoewijzing’.

Actieplan
Ook kwam in het overleg naar 
voren dat het nogal schortte aan de 
communicatie vanuit de gemeente 
naar de pleegzorginstellingen en 
de pleegzorg(groot)ouders. Cecilia 
van Weel, wethouder van Uitgeest, 
zei daarop ‘dat de politiek de 
opdracht moet krijgen om pleegou-
ders op allerlei manieren te helpen’. 

Zij benadrukte ook ‘dat het huidige 
beleid erop gericht is dat jongeren 
zoveel mogelijk worden wegge-
haald uit de gesloten jeugdzorg, 
maar dat er daarvoor te veel drem-
pels worden ingebouwd’. Daaraan 
voegde zij toe: ,,Het gevolg is ook 
dat er nog meer pleegzorgadressen 
nodig zijn, terwijl er al een groot 
tekort is. Ik pleit daarom voor een 
landelijk actieplan.’’

Wethouder Antoine Tromp van de 
gemeente Bergen vroeg onder 
anderen of wijkgericht werken 
misschien kon bijdragen aan wat 
meer ondersteuning. Het algemene 
antwoord daarop was dat er meer 
behoefte is aan een jaarlijks overleg 
tussen pleegouders, de gemeente 
en WSGV om ervaringen en vragen 
uit te wisselen. Voorgesteld werd 
dat zo’n bijeenkomst bijvoorbeeld 
in de ‘Week van de pleegzorg’ zou 
kunnen plaatsvinden.

‘Pleegzorgkaart’
Verder kwam de onduidelijkheid 
over beschikbare �nanciële 
middelen aan de orde, zoals het 
pleegzorgfonds van de regioge-
meenten Alkmaar. Hiervan wordt 
nauwelijks gebruik gemaakt, omdat 
velen het bestaan ervan niet weten. 
WSGV dacht zelfs dat dit ‘potje’ 
opgeheven was, aangezien contact 
met gemeenten over het pleeg-
zorgfonds vooral veel onduidelijk-
heid heeft opgeleverd. Falgun 
Binnendijk, de Castricumse 
wethouder Welzijn, stelde daarop 
voor om een ‘pleegzorgkaart’ te 
maken, waarop alle regelingen en 
de bewegwijzering worden 
vermeld.

In ieder geval werd de bijeenkomst 
door alle aanwezigen als zeer nuttig 
ervaren en beloofden de portefeuil-
lehouders, ongeacht wat er na de 
gemeenteraadsverkiezingen gaat 
gebeuren, beterschap voor de 
toekomst.

Meer politieke aandacht
voor pleegzorg in de BUCH
Castricum - De kennis bij de portefeuillehouders van de BUCH over de 
pleegzorg in deze regio dreigde een wat ondergeschoven kindje te 
worden. Daarom namen zij het initiatief om pleegzorgouders en pleeg-
zorgmedewerkers van William Schrikker Gezinsvormen uit te nodigen 
voor een gesprek.

AGENDA
WOENSDAG 23 FEBRUARI

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

DONDERDAG 24 FEBRUARI
Knutselen met thema ‘lente’ om 
13.00 uur in bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Johannisweg 2 in 
Castricum. Voor kinderen vanaf 3 
jaar. Deelname is gratis. Info op 
www.pwn.nl/eropuit.

Workshop monsters maken voor 
kinderen vanaf 7 jaar van 14.00 tot 
15.30 uur in Bibliotheek Kennemer-
waard aan de Geesterduinweg 1 in 
Castricum. Deelname kost 7,50 
(5,00 voor leden). Info en 
aanmelden via www.bknw.nl/
agenda.

VRIJDAG 25 FEBRUARI
Mad Science om 11.00 uur 
(kinderen 4-7 jaar) en 12.30 uur 
(kinderen 7-12 jaar) in bezoekers-
centrum De Hoep aan de Johan-
nisweg 2 in Castricum. Deelname 
kost 5 euro. Reserveren verplicht. 
Info op www.pwn.nl/eropuit.

Initiatievencafé Castricum om 
17.00 uur in clubMariz Lounge aan 
de Dorpsstraat 72 in Castricum. 
Gastvrouw Mariska Tauber 
ontvangt Rolien Eikelenboom (Kids 
in Concert), Marleen Heeman (De 
Transitie Academie) en Otto Brus-
chke (Dorpsplein Limmen). 
Toegang gratis.

Voorstelling ‘Mannen van Naam’ 
om 20.00 uur in de Cultuurkoepel 
aan de Kennemerstraatweg 464 in 
Heiloo. Kaarten à 2,50 euro via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl of bij 
het VVV-kantoor op Landgoed 
Willibrordus in Heiloo. Foto: Jaap 
Reedijk

ZATERDAG 26 FEBRUARI
Wandel Meet & Greet door CDA 
Castricum om 10.00 uur bij cultu-
reel centrum Vredeburg aan de 
Dusseldorperweg 64 in Limmen. Al 

wandelend praten over de 
toekomst van de gemeente 
Castricum. Aanmelden: martijnvan-
leeuwencda@gmail.com.

DINSDAG 1 MAART
Alzheimer Trefpunt om 19.30 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur) in dorps-
huis De Zwaan aan de Middelweg 
5 in Uitgeest. Thema: invloed van 
activiteiten op welzijn en gedrag. 
Info op www.alzheimer-nederland.
nl/regios/midden-kennemerland.

Voorstelling ‘Ultra Violet’ door thea-
terklas 6 vwo Jac. P. Thijsse College 
om 19.00 en 20.30 uur. Informatie 
en kaartverkoop via www.ultravio-
letjpt.nl.

WOENSDAG 2 MAART

Voorstelling ‘Ultra Violet’ door thea-
terklas 6 vwo Jac. P. Thijsse College 
om 19.00 en 20.30 uur. Informatie 
en kaartverkoop via www.ultravio-
letjpt.nl. Foto: aangeleverd

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

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

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

Wat is Easyslim.nu Limmen?
,,Ons sterke punt is, dat de mensen 
niet aan een of ander crashdieet 
hoeven. Onze klanten liggen 
ontspannen op de behandeltafel, 
terwijl het geavanceerde apparaat al 
het werk doet. Via ultrasound 
worden de vetcellen aangepakt en 
tegelijkertijd worden de spieren 
middels elektrostimulatie getraind, 
zonder kans op blessures. Het is laag-
drempelig, niet alleen voor mensen 
die fanatiek sporten en dat laatste 
extra randje niet weg krijgen, maar 
ook voor de mensen die niet meer 
actief kunnen of willen sporten. Ook 
helpt het bij cellulitis en striae; de 
behandelingen maken de huid 
namelijk mooi strak. Het apparaat 
doet het werk, terwijl je ontspannen 
ligt. Zo simpel is het! Er wordt 
gekeken naar de wens van de klant 
en wat daarvoor nodig is. Het aantal 

behandelingen is afhankelijk van 
iemands doel en is zowel voor 
mannen als vrouwen.’’ Nieuwgierig 

geworden? Meld je aan voor een 
intake en proefbehandeling, nu voor 
39 euro! bel/app naar 06 85852603, 
e-mail naar limmen@easyslim.nu of 
bekijk www.easyslim.nu voor meer 
informatie.

Limmen - Na een lange tijd stilzitten moeten de kilo’s eraf en de spieren 
sterk en strak worden. Tijd voor een bezoek aan Easyslim.nu Limmen!

Eenvoudig en snel afvallen zonder 
dieet bij Easyslim.nu Limmen

Vetcellen worden aangepakt met behulp van ultrasound. Foto: aangeleverd

Castricum - Ook dit zomerseizoen 
mogen horecaondernemers in de 
gemeente Castricum hun terras 
uitbreiden. Het college heeft besloten 
om ondernemers met restaurants, 
cafés en strandpaviljoens, die de 
afgelopen twee jaar hard geraakt zijn, 
te steunen. Met de tijdelijke terrasuit-
breiding kunnen horecaondernemers 
deze zomer meer gasten op hun 

terras ontvangen en zo in ieder geval 
een deel van hun gederfde omzet 
inhalen. De verruiming van de zomer-
terrassen is tijdelijk en geldt, onder 
voorwaarden, van 15 maart 2022 tot 
het einde van het terrasseizoen op 31 
oktober 2022. De ondernemers 
hoeven hiervoor geen extra leges 
(belastingen) aan de gemeente te 
betalen.

Gemeente: ‘Terrasuitbreiding 
ook komend seizoen mogelijk’
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Karel Jansen

HOLLANDSE ZOETE 
AARDAPPELEN
KILO VOOR € 2,00

Noord-
Hollandse 
BelegenBelegenBelegen

500 gram   € 5,95

Boerenkaas 
september

500 gram   € 6, 75

Van de laatste grasmelk 
van vorige zomer!

Een kraam vol met lokaal 
geteelde biologische 
groente en fruit.

Elke week op 
de weekmarkt

Met passie en liefde 
voor Moeder Aarde

Biologisch groente en 
fruit op Castricumse 

weekmarkt

Ze is er klaar voor; Marieke die elke week is terug te 
vinden op de Castricumse weekmarkt met alleen maar 
biologisch gekweekte groente en fruit met een grote 
keuze al naar gelang de seizoenen. ,,Sinds drie weken is 
mijn droom in vervulling gegaan en heb ik een plekje 
gekregen op de weekmarkt in Castricum’’, luidt haar 
enthousiaste reactie, dus dat belooft wat.

Iedere vrijdag staat ze tussen 09.00 en 16.00 uur met de 
mooiste en vooral lokaal geteelde biologische groenten en 
fruit om de markt een stukje kleurrijker te maken. ,,Uit 
passie en liefde voor Moeder Aarde is deze kraam tot stand 
gekomen’’, zegt Marieke. Wilt u vooraf al dingen vragen 
over haar assortiment, dat kan door een bericht naar huey-
tonantzin10@gmail.com te sturen.

Marieke is als een kind zo blij, dat ze een plaatsje heeft 
verworven op de Castricumse weekmarkt. Tekst en foto: Aart 
Tóth

Storm zorgt voor leegloop markt
Werden we eerst getrakteerd op 
de storm Dudley met windsnel-
heden rond 115 km/uur, meteen 
erna stond storm Eunice start-
klaar die de verwachting aardig 
waarmaakte met windsnelheden 
tot zelfs 130 km/uur. Voor de 
ambulante handel op de Castri-
cumse weekmarkt genoeg om, 
op Meijer groente & fruit, Pinuts 
noten, Beentjes vis en aardappel-
handel Jansen na, weg te blijven 
en lekker bij de kachel te gaan 
wachten op betere tijden. In de 
middag verdwenen de aanwe-
zigen ook. Kramenverhuur was 
stand-by. Uiteraard zijn ze allen 
komende vrijdag weer van de 
partij hun waar aan de man en 
vrouw te brengen. Tot dan!

Net voor het losbarst nog even groente en fruit halen. Foto: Aart Tóth

K 90

250 gram voor
€3,95

Appel-
taartmix

Castricum - Aan de noordkant van 
Castricum’s elfde-eeuwse dorpskerk 
ligt het oudste deel van de omrin-
gende begraafplaats. Daar zijn de 
oorlogsgraven en graven van 
verschillende bekende Castricum-
mers te vinden. 

Op dat deel stonden ook drie 
bijzondere houten graftekens die 
dreigden verloren te gaan. Oud-

Castricum vond aannemersbedrijf 
Borst en schilder Jan Breetveld 
destijds bereid om de restauratie 
van deze graftekens belangeloos ter 
hand te nemen. In 2007 zijn ze 
herplaatst en weer overgedragen 
aan het college van kerkrentmees-
ters. Nu, vijftien jaar later, is een 
tweede restauratie nodig en moet 
de tekst opnieuw aangebracht 
worden. Oud-Castricum is op zoek 

naar mensen die daartoe bereid en 
in de gelegenheid zijn. 

De contactpersonen van Oud-
Castricum Piet Blom en Niek Kaan 
zijn graag tot overleg bereid. Ze zijn 
bereikbaar op telefoonnummer 
0251 650009.

Graftekens bij dorpskerk 
opnieuw in restauratie

De graftekens op de begraafplaats bij 
de dorpskerk. Foto: aangeleverd
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Door Henny Reijnders

Ondanks de erbarmelijke weersom-
standigheden waren heel wat Castri-
cummers meegereisd naar Enkhuizen. 
Het overgrote deel daarvan zat in de 
niet al te grote tribune die dus 
behoorlijk gevuld was. Ze zaten daar 
wel droog, maar konden de eerste 
helft weinig genieten van het 
vertoonde veldspel. Het meeste 
balbezit was voor Vitesse en 
Enkhuizen kreeg ondanks het wind-
voordeel geen enkele kans om zich 
aanvallend te onderscheiden. Na 
enkele goede schietkansen waarbij de 
bal mede door de wind hoog over 
ging duurde het een half uur voordat 
de eerste echte kans voor Vitesse viel 
te noteren. Na een diepteballetje 
verscheen Joey van Esveld vanaf de 
linker�ank vrij voor de keeper, maar 
die wist door goed uitlopen zijn harde 
schot te blokken. In de 46e minuut 
was het toch Joey van Esveld die 
Vitesse aan de leiding bracht. Met een 
prima lichaamsschijnbeweging zette 
hij beide centrumverdedigers op het 
verkeerde been en schoof de bal 
vervolgens in vrije positie heel 

beheerst in de verre linker beneden-
hoek: 0-1.

Na rust ontstond er meer ruimte op 
het veld waardoor er al snel wat 
goede combinaties waren te zien. Al 
in de 49e minuut werd vanaf links de 
vrijstaande Jort Kaandorp gevonden 
die vanaf zo’n 25 meter verwoestend 
uithaalde: 0-2. Daarna volgde een 
periode waarin Enkhuizen liet zien dat 
het toch wel tot aanvallende acties in 
staat was. Vitesse bleef echter gevaar-
lijker door de ruimte die daardoor 
ontstond. In de 65e minuut tilde 
Martijn Kuijs met een fraai afstands-
schot van buiten het penaltygebied 
de stand naar 0-3 en gooide daarmee 
het duel in het slot. Toch verscheen 
tien minuten later een middenvelder 
van Enkhuizen heel verrassend alleen 
voor doel na een door hemzelf opge-
zette aanval. Zijn kopbal miste echter 
de juiste richting en werd daardoor 
een prooi voor de uitgelopen Tom 
Laan. Het slotakkoord was voor 
aanvoerder Jort Kaandorp, die een �jn 
aangesneden voorzet van links met 
veel gevoel in de rechterbeneden-
hoek wist te koppen: 0-4.

Vitesse wint eenvoudig
in en tegen Enkhuizen: 0-4
Castricum - Gezien het verschil op de ranglijst was Vitesse aan zijn stand 
verplicht om de drie punten vanuit Enkhuizen mee terug te nemen naar 
Castricum. Maar vooral voor rust met de storm pal tegen bleek het heel 
lastig om tot goede combinaties te komen op het overigens prima 
bespeelbare kunstgras. In de blessuretijd van die rommelige eerste helft 
kwam Vitesse op een bevrijdende voorsprong. Na rust ontstond er daar-
door meer ruimte en werd er beter gespeeld door Vitesse, waarbij het 
windvoordeel optimaal en doeltre�end werd uitgebuit. Op de 0-4 eind-
stand viel dan ook weinig af te dingen.

Joey van Esveld scoorde in de 46e minuut op sublieme wijze de 0-1. 
Foto: Joop Hollenberg

Castricum - Vorige week trokken 
vooral de libre-spelers van Biljartver-
eniging Castricum de aandacht met 
mooie winstpartijen. In zijn partij 
tegen Max Nuijens excelleerde Piet 
vanaf de start van de partij, waar Max 
in de eerste acht beurten geen 
antwoord op had. Tot aan de vijf-
tiende beurt leek het er niet op dat 
een hoge score genoteerd kon 
worden, want beide spelers hadden 
op dat moment nog niet hun 
moyenne gehaald. Maar bij allebei 
ging toen het gas erop met meerdere 
series van zeven en acht caramboles. 
Piets eindspurt was net iets beter 
dan die van Max, waardoor Piet na 25 
beurten zijn keu kon losschroeven als 
winnaar van de partij met een stij-
gingspercentage van 54 procent. Dat 
leverde hem 15 wedstrijdpunten op 
tegen 11 punten voor Max.
Voor Joop van de Wijst viel ook weer 

een prima uitslag te noteren na zijn 
partij tegen Hans Kooiman. Regel-
matig scorend zonder al te veel 
‘poedels’ stond de teller aan het eind 
van de wedstrijd voor Joop op 42 
procent boven zijn moyenne. Dit 
leverde hem 14 wedstrijdpunten op 
en een plaats in de top drie van de 
ranglijst. Hans Kooiman was ook niet 
ontevreden, hij �nishte precies op 
zijn moyenne. Voor Charles van de 
Klis stonden er twee partijen op het 
programma, die hij met wisselend 
succes afsloot. In zijn eerste partij 
tegen Ferry van Gennip wilde het 
maar niet lukken om zijn benodigde 
caramboles bij elkaar te tikken en 
moest hij de winst aan Ferry laten. Na 
een moeizame start van zijn tweede 
partij tegen Jaap de Boer kwam het 
goede gevoel voor de ballen, naar-
mate de wedstrijd vorderde, weer 
terug. Hij liet onder meer een serie 

van negen caramboles noteren. De 
winst was voor hem met een stij-
gingspercentage van 36 procent, 
goed voor 13 wedstrijdpunten.
Mooie winst was er ook voor Rolf 
Greshof, die na een spannende partij 
tegen Frans Lute, net iets beter 
eindigde met een stijgingspercen-
tage van 24 procent, terwijl Frans 
precies zijn benodigde caramboles 
bij elkaar had getikt. Behoudens Cees 
Burgmeijer kwam geen van de drie-
bandenspelers tot een goede pres-
tatie, die het vermelden waard is.

Stand Libre: 1.Jan Tunteler met 145 
punten, 2. Rien Emmerik met 140 
punten en 3. Joop van de Wijst met 
138 punten. Stand driebanden: 1.
Cees Burgmeijer met 164 punten, 2. 
Gert Lute met 141 punten (maar één 
wedstrijd meer gespeeld). 3.Cor 
Stroet met 118 punten.

Piet Zonneveld overtreft zichzelf bij BVC/WIK

Limmen - Op vrijdag 18 februari 
speelden de schakers van SV Vrede-
burg – voor zover zij de storm 
hadden getrotseerd – de veertiende 
ronde van de interne competitie.

Koploper Bert Hollander en zijn 
opponent Luc Janssen maakten er 
een spectaculaire partij van. 
Hollander veroverde in het vroege 
middenspel een pionnetje, maar 
kwam positioneel in het nadeel. 
Lang was onduidelijk welke kant het 
uit zou gaan, tot Janssen in het late 
middenspel een dodelijke torenzet 
over het hoofd zag. De gevolgen 
waren gruwelijk en directe opgave 
was de meest reële optie. Zo verste-
vigde Hollander zijn leidende positie 
op de ranglijst.

Hidde Ebels denderde de top tien 
binnen met een afgetekende zege 
op Remi Aa�es, wiens koning in 
ademnood kwam door de krachtige 
samenwerking tussen de witte 
dame en een paard. Harold Ebels en 
Dick Aa�es speelden een partij met 
wisselende kansen. Onderweg miste 
Aa�es kwaliteitswinst, maar in het 
ongunstige eindspel van drie 
pionnen tegen een loper en twee 
pionnen bleef Aa�es keurig op de 
been: remise. Robin Rommel 
bereikte na pionwinst in het eind-
spel een gewonnen stelling tegen 
Barry Blekemolen. Maar wat op het 
oog eenvoudig leek, ging in de prak-
tijk helemaal mis. Rommel verleende 
onbedoeld een vijandelijke pion 
doortocht en kon toch een nul 

noteren. Blekemolen nestelde zich 
met de gelukkige zege op de vierde 
plaats van de ranglijst, achter het 
supertrio Bert Hollander, Bob Stolp 
en Luc Janssen.

Gijs Pouw speelde een sterke partij 
en won van Marlies Sturk. Een 
vroege stukwinst maakte het 
verschil. Ook Adri Beentjes 
verkeerde in goede vorm. Met onbe-
rispelijk spel scoorde hij het volle 
punt tegen Marcel Wester. Nico 
Pepping tekende voor een knappe 
overwinning op Indriaas Booij. Met 
ver�jnde zetjes draaide Pepping zijn 
tegenstander de duimschroeven 
aan, om in het eindspel te pro�teren 
van de betere opstelling van zijn 
stukken.

Schaken: Hollander verstevigt koppositie

Castricum/Beverwijk - Op zondag 
20 februari werd in Beverwijk de 
tweede reeks competitiewedstrijden 
turnen gehouden. Namens DOS 
Castricum gingen in de eerste 
wedstrijd Maud Marquilhas, Fleur 
Denneman en Jill de Ruijter (niveau 
5) van start. Jill liet een mooie brug-
oefening zien, Fleur bleef met koprol 
op de balk staan en Maud turnde een 
mooie vloeroefening. Jill werd uitein-
delijk tweede en Fleur mocht de 
gouden medaille mee naar huis 
nemen.

In de tweede wedstrijd was de beurt 
aan Tessa Schermer (jeugd F), Jolijn 
Kronenberg, Lucile Glorie, Féline 
Denneman (jeugd G), Amber 

Schermer (junior G), Iris Spil en Feline 
van Graas (niveau 5). Lucille liet, zelfs 
na een week quarantaine, een hele 
mooie sprong zien. Amber, Féline en 
Jolijn turnden een hele goede brug-
oefening. Iris en Feline bleven staan 
op de balk met radslag. Tessa was op 
alle toestellen in vorm, hetgeen haar 
een zilveren medaille opleverde!

Sophie Denneman (junior E) en Roos 
Rote (niveau 7) mochten de dag 
afsluiten. Roos had als laatste toestel 
sprong, waar ze een hele knappe 
salto tot ruglig turnde. Ze mocht 
uiteindelijk op de derde plaats van 
het podium plaatsnemen. Sophie 
turnde over stabiele oefeningen en 
het zilver was dan ook voor haar.

Atletiek: DOS valt in de prijzen

Jill de Ruijter (links), Fleur Denneman 
(rechts) en Maud Marquilhas (op de 
achtergrond). Foto: Marlous de Bruijne

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond-Binnen 
heeft weer de rapste tijd weten te 
realiseren in de wekelijkse donder-
dagavondrit tegen de klok. In de 
luwte tussen de stormen Dudley en 
Eunice konden de renners toch nog 
hun kunstje op sportpark De Clop-
penburch laten zien. Evenals een 
week eerder was het nu ook weer 
zaak voor Verdonk junior om de 
achter hem vertrokken Vincent Been-
tjes van zich af te houden. Opvallend 
was dat het verloop van de strijd 

tegen het uurwerk vrijwel identiek 
was. Lees op www.castricummer.nl 
het uitgebreide verslag van deze 
tijdrit.

1. Henk Verdonk junior, Egmond-
Binnen (51.00 min); 2. Vincent Been-
tjes, Castricum (51.59 min); 3. Wout 
Bakker, Heiloo (53.26 min).

Bij KPB: Henk Verdonk junior
is de man van 51 minuten rond!

Van links naar rechts: Vincent Beentjes, 
Henk Verdonk junior en Wout Bakker. 
Foto: aangeleverd

LIMMEN  -  S.V.A.

balsponsor: VELDT  TEGELWERKEN V.O.F.

ZONDAG 27 FEBRUARI
Aanvang 14.00 uur:
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. harde boomvrucht; 7. deel van een fietswiel;
12. binnenvaartuig; 13. partij in een rechtsgeding; 14. vocht-
maat van vier ankers wijn; 15. bekende Ned. motorrace; 17.
bloembed; 19. land in Azië; 21. maanstand (afk.); 22. hogere
rechtbank; 24. Amerikaanse ex-president; 27. plakmiddel; 26.
heldendicht; 30. trichloorethyleen; 31. laatste gedeelte; 32.
groene edelsteen; 33. Rote Armee Fraktion (afk.); 35. nieuwe
mode; 37. pasvorm; 38. uitproberen; 41. tamme loot; 42. his-
torisch wapen; 44. lastdier; 46. grote zanggroep; 47. school-
vak; 48. streek in Frankrijk; 49. cafébediende; 50. niets inhou-
dend; 52. eerste mens; 54. zwakbegaafd; 56. oord der
verdoemden; 58. huidaandoening; 61. vertragingstoestel; 62.
appelsoort; 64. plechtige belofte; 65. vensterglas; 67. vruch-
tengelei; 68. kierewiet; 70. soort gereedschap; 72. fopspeen;
73. register van voorwerpen; 76. meisjesnaam; 77. titel (afk.);
78. graafschap in Engeland; 79. plaats in Noorwegen; 81.
personeelszaken (afk.); 82. kookgerei; 83. rangtelwoord; 84.
verwaande houding; 86. medemensen; 87. salaris per dag.

Verticaal 1. zeer kwaad; 2. muzieknoot; 3. houten drinkbak-
je; 4. berggeel; 5. gebrek (schaarste); 6. koude lekkernij; 7.
amigo; 8. verbindingsstuk; 9. deel van een boom; 10. in
memoriam (afk.); 11. pandjeshuis; 16. hoogste punt; 18. bed-
orven; 20. Rijksluchtvaartdienst (afk.); 21. oude lap; 23. ste-
vig gebouwd; 25. aanspreektitel; 26. kerel (man); 27. hof-
feest; 29. kunstmaan (bijplaneet); 32. periodieke verkoop
opbrengst; 34. Turks hoofddeksel; 36. een schip aanklam-
pen; 37. militaire Willemsorde (afk.); 39. verdieping; 40.
grondmist; 42. godsdienstige misstap; 43. gordijnrail; 45.
zwaar en lomp; 46. bergpapegaai; 51. rivier in Utrecht; 53.
onhoudbare service; 54. telwoord; 55. Engelsman; 56.
warenhuisketen; 57. bouwsteentje voor kinderen; 59. plaats
in Noord-Holland; 60. bewaarplaats voor goederen; 62.
knaagdier (mv.); 63. te vorderen bedrag; 66. deel van een
dag; 67. jongensnaam; 69. zoen; 71. klein teugje; 73. oude
Nederlandse munt; 74. hijstoestel voor personen; 75. mep of
klap; 78. oogholte; 80. brandstof (Engels); 82. familielid; 85.
ruimtelijke ordening (afk.).

Winnaar mag plaatsnemen in kappersstoel
Castricum -  Bij Paola’s Kapsalon aan de Burgemeester 
Mooijstraat 24c (onder Pilkes Fietsen) kunnen zowel 
dames als heren terecht voor alle gangbare behande-
lingen. Een nieuwe coupe, van klassiek tot modern? Flit-
sende highlights of balayage? Het is allemaal geen 
probleem! Ook kinderen zijn van harte welkom, want de 
kapsters Paola en Roxane zijn erop getraind om ze op 

speelse wijze te knippen en modelleren. Bel 0251 
730469 voor het maken van een afspraak of kom 
gewoon langs dinsdag tot en met zaterdag vanaf 09.00 
uur.  Kijk op www.paolaskapsalon.nl voor uitgebreide 
informatie. De winnaar van onze puzzel mag plaats-
nemen in de kappersstoel voor wassen, knippen en 
föhnen ter waarde van 34 euro!

Mail de oplossing voor maandag 28 februari naar: puzzel@castricummer.nl 
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

Paola (links) en Roxane in de kapsalon. Foto: Aart Tóth
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Castricum - In november vorig jaar is de eerste fase afgerond van het project van de gemeente en de Montessorischool 
om de speelplaats en het aangrenzende grasveld bij de school te vergroenen. De tweede fase werd vorige week 
dinsdag en woensdag uitgevoerd met behulp van leerlingen van het Clusius College. Zij mochten onder leiding van 
docent Walda het bosplantsoen in de natuurspeeltuin inrichten door het planten van verschillende boompjes en 
aanbrengen van compost. Tekst: Hans Boot / Foto: aangeleverd

Nieuwe natuurspeelplaats 
Montessorischool beplant

NLdoet is de grote jaarlijkse vrijwil-
ligersactie, waarbij vrijwilligers overal 
in het land tal van projecten 
uitvoeren. Welzijn Castricum zoekt 
vrijwilligers om te helpen tegelen bij 
de entree van het nieuwe pand en 
nodigt buurtbewoners uit voor een 
high tea in de pauze. In De Santmark 
kun je dementerende ouderen een 
warme zelf gebakken pannenkoek 
serveren. Bij Starrenburg, De Boog-
aert, de Tuin van Kapitein Rommel en 
de Scouting wordt de buitenruimte 
opgeknapt, kortom genoeg variatie 
om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. NLdoet is een 
mooie manier om nieuwe enthousi-
aste vrijwilligers te vinden, en om 
bergen werk te verzetten. De organi-
saties zijn daar ontzettend blij mee, 
want ze komen daar normaal niet 
aan toe. Bovendien leren ze allerlei 

leuke nieuwe mensen kennen, 
iedereen is welkom. Mensen die bij 
hen in actie willen komen kunnen 
zich op www.nldoet.nl aanmelden.

Ertoe doen
Maatschappelijke organisaties 
kunnen met deelname aan NLdoet 
ertoe doen en mensen laten voelen 
dat ze ertoe doen. NLdoet is voor 
veel mensen een eerste kennisma-
king met vrijwilligerswerk. Het 
Oranje Fonds wil de deelnemers 
laten ervaren dat vrijwilligerswerk 
niet alleen heel �jn is voor degene 
die geholpen wordt, maar dat het 
ook heel leuk is voor de vrijwilliger 
zelf. Mensen beleven er plezier aan 
belangeloos iets voor een ander te 
doen, en doordat er enorme keuze 
aan activiteiten is, kan iedereen iets 
passends vinden.

Castricum doet mee aan NLdoet
Castricum - Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het weer zo ver. Dan 
organiseert het Oranje Fonds voor de achttiende keer NLdoet. Diverse 
organisaties in Castricum doen mee. Zij zoeken nog vrijwilligers om mee 
te helpen!
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Een leuk en gezellig aangekleed 
dorpshart is niet voldoende, vonden 
de initiatiefnemers Aart Toth, Wim 
van Vliet en Henk Ruijter. Het gaat pas 
echt leven als er iets gebeurt!

Vanuit het project ‘Versterking 
Winkel-Verblijfsgebieden’ komt nu 
een impuls om een cultureel, culinair 
evenement te organiseren. Dat zal 
zich afspelen in de dorpskern, met 
name in de Dorpsstraat, op het Kerk-
plein, Dorpsplein en Bakkerspleintje. 
Buiten de daar gelegen horecabe-
drijven zal waarschijnlijk ook andere 
horeca uit de gemeente in de gele-
genheid zijn om mee te doen. Tijdens 
een bijeenkomst met een aantal 
horecaondernemers bleek een grote 
bereidheid om deel te nemen en om 
van het evenement echt een feest te 
maken.

Het culinaire aspect wordt gekoppeld 
aan een cultureel aanbod. Ook dat 
wordt verzorgd door Castricummers. 
Het motto voor het evenement is dan 
ook ‘Door Castricummers, Voor Castri-
cummers’. De initiatiefnemers hebben 
samen met Tamara Roos (cultuur-

coach) een werkgroep geformeerd, 
waar ondernemers en bewoners, 
betrokken ambtenaren en bewoners 
aan deelnemen. Zoals bekend vinden 
heel veel culturele activiteiten plaats 
in Geesterhage. Om die reden is het 
een voordeel dat Anita Mooiweer 
(directeur Geesterhage) bij de werk-
groep is aangesloten. Om het evene-
ment professioneel te organiseren 
zorgt Nicolien van Mulken van de 
Castricumse evenementenorganisatie 
Oxygen Event voor de grote lijnen.

De naam van het evenement 
‘Castricum Smaakmaker’ slaat zowel 
op het culinaire, als ook het culturele 
gedeelte. We zullen er nog veel over 
horen de komende tijd. Zoals gezegd, 
de horecaondernemers die aanwezig 
waren bij de informatiebijeenkomst 
reageerden zeer positief. 
Dezelfde geluiden komen uit de 
cultuursector. Dat zal zeker ook te 
maken hebben met het bijna einde 
van de COVID-periode met 
gedwongen sluitingen. Eindelijk 
prachtige plannen om de leefbaar-
heid in het dorpshart weer op een 
gezellig peil te brengen.

Evenement van horeca
en cultuur komt eraan
Castricum - Zet maar vast met stip in de agenda of op de kalender: 3 en 4 
september 2022 ‘Castricum Smaakmaker’. Plaats van handeling: de 
Dorpsstraat, het Kerkplein, het Dorpsplein en het Bakkerspleintje in 
Castricum.

Een blik op de laatste ‘Castricum Culinair’ in 2013. Foto: Aart Tóth

Het doel van het Initiatievencafé 
Castricum is ondernemers, initiatief-
nemers, politici en maatschappelijke 
organisaties bij elkaar te brengen om 
elkaar te leren kennen en in gesprek 
te gaan. Na a�oop van de pitchen is 
er een (netwerk)borrel waar wellicht 
de fundering gelegd kan worden 
voor een mooie samenwerking. Het 
initiatievencafé start aanstaande 
vrijdag om 17.00 uur in clubMariz 
Lounge aan de Dorpsstraat 72. Mede 
omdat het de eerste dag zonder 
beperkingen voor de horeca gaat 
worden, zal het een feestje worden.

Rolien Eikelenboom - Kids in 
Concert
Kids in Concert is een uniek muzikaal 
spektakel dat op 18 juni gaat plaats-

vinden in de grote zaal van sporthal 
De Bloemen. Honderden kinderen 
van diverse basisscholen uit de CAL-
gemeente en alle brugklasleerlingen 
van het J.P. Thijsse College zullen u 
vocaal verrassen. Samen met een 
professionele live band onder leiding 
van Shane van Schoonhoven zullen 
de kinderen zoveel mogelijk geld bij 
elkaar zingen voor de stichting Cystic 
Fibrose. Vrijdag neemt Rolien u mee 
in de voorbereidingen van dit fantas-
tische project.

Marleen Heeman - De Transitie 
Academie
Transitie Castricum laat met concrete 
projecten mogelijkheden zien om 
circulair, meer bio-divers en meer 
lokaal te kunnen leven. Zorgvuldig 

omgaan met energie en grond-
sto�en. Innovatieve manieren voor 
minder afval, en hergebruik. Voor-
beelden hiervan zijn het Repair Café, 
het Soep Café, Sakkie’z, ruilhandel en 
het gezamenlijk planten van bomen. 
Er is veel te leren en te winnen als je 
nieuw gaat denken. Kennis over 
onderwerpen, maar ook vaardig-
heden en veranderen van gedrag. De 
Transitie Academie zal laagdrempe-
lige workshops ontwikkelen, trai-
ningen geven om e�ectief te worden 
in transitie. Met en van elkaar leren. 
Meer lezen? www.transitiecastricum.
nl.

Otto Bruschke - Dorpsplein 
Limmen
Otto Bruschke gaat namens de Stich-
ting Dorpshart Limmen praten over 
de ideeën voor een Dorpsplein 
Limmen. Omdat er te veel sluipver-
keer door de Dusseldorperweg ging, 
is een oplossing bedacht tot een 
plein waarmee ook meteen een 
centrum voor Limmen wordt gecre-
eerd. Deze ideeën worden vrijdag 
gepresenteerd. 

Castricum - Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand wordt het Initia-
tievencafé Castricum georganiseerd. Inwoners, ondernemers en politici 
die een goed idee hebben of graag geïnspireerd willen raken, worden 
door initiatiefneemster en gastvrouw Mariska Tauber van harte uitgeno-
digd. Tijdens het Initiatievencafé pitchen startende en gevorderde initia-
tiefnemers, hun idee en hulpvraag. De aanwezigen in de zaal kunnen 
luisteren, inspiratie opdoen, netwerken en/of initiatiefnemers helpen 
met hun ideeën.

Initiatievencafé Castricum op
25 februari bij clubMariz Lounge

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

OVERLEDENEN
Akersloot: 28-01-2022 Klazina Anna Maria Theresia Groot, weduwe van 
Simon C. Sander. Castricum: 28-01-2022 Pietro Filippi, gehuwd met 
Hendrika E.T. Berndsen. 29-01-2022 Jeltje Bootsma, weduwe van Hans 
Janmaat. 02-02-2022 Petrus Mijnardus Beentjes, gehuwd met Regina 
Castricum. 05-02-2022 Geertruida Maria Broerse, gehuwd met Adriaan 
Moerland. 08-02-2022 Johannes Gerardus Maria Scholten, weduwnaar 
van Jacoba B.M. Lute. 14-02-2022 Jacobus Johannes van der Voort, 
gehuwd met Catharina J.M. Gouwenberg. 16-02-2022 Petrus Desiré 
Verschuren, gehuwd met Theresia M. Bontekoe. Limmen: 11-02-2022 
Pieter Honing, weduwnaar van Johanna Maan Voogd Bergwerf.

GEBOORTES
Elders: 14-01-2022 Jack Schuitmann, zoon van Marco Schuitmann en 
Kayleigh Besteman. 19-12-2021 Mads Fedja Melgers, zoon van Tjallin 
Melgers en Martine H. Welbers. 19-01-2022 Jamie Charlie Paeper, dochter 
van Jordi Paeper en Sanne H. den Boer. 24-01-2022 Ted Admiraal, zoon 
van Jop Admiraal en Floor Visser. 31-01-2022 Anna Haagedoorn, dochter 
van Robin Haagedoorn en Renske van Sikkelerus. 31-01-2022 Liv Haage-
doorn, dochter van Robin Haagedoorn en Renske van Sikkelerus. 08-02-
2022 Sana Mousawi, dochter van Amin Mousawi en Zainab Mousawi.

HUWELIJK/PARTNERSCHAP
Castricum: 16-02-2022Partnerschapsregistratie: Vincent Johannes Docter 
en Manon Lensen.

De beruchte weg. Archie�oto: Hans Boot

Door Hans Boot

Op zaterdagavond 5 februari was 
het opnieuw raak. Een tragisch 
ongeluk, waarbij drie personenau-
to’s waren betrokken en een 
zwaargewonde viel, moest worden 
bijgeschreven op het lijstje 
ernstige ongevallen van de 
beruchte provinciale weg tussen 
Castricum en Uitgeest. In 2016 lag 
deze ‘dodenweg’ er maandenlang 
uit voor een grootschalige reno-
vatie, die onder andere bedoeld 
was om de weg veiliger te maken. 
Er kwam een invoegstrook bij een 
van de gevaarlijke inritten en gras-
tegels moesten autobestuurders 
laten voelen dat ze in de berm 
reden. Het mocht niet baten, want 

in juli 2018 kwamen drie Polen om 
bij een aanrijding met een 
vrachtauto.

Quickscan
Vorige week werd de commissie-
vergadering Mobiliteit & Bereik-
baarheid van Provinciale Staten 
gehouden. VVD-Statenlid Klaas-
Jeroen Terwal maakte van die gele-
genheid gebruik om de gevaarlijke 
situatie op de N203 aan de orde te 
stellen. Hij zei tijdens het overleg: 
,,In de commissievergadering van 
vorig jaar oktober heb ik al eerder 
aandacht gevraagd voor de onvei-
lige inrichting van deze weg. Het is 
dan ook goed om te zien dat de 
gemeenten Uitgeest en Castricum 
en de provincie een quickscan 

hebben gemaakt van mogelijke 
maatregelen om de verkeersveilig-
heid op de N203 op korte termijn 
te verbeteren, waarbij gedacht kan 
worden aan het beter scheiden van 
de rijstroken door de asbelijning 
beter voelbaar te maken en de 
aanleg van led-verlichting in de 
middenas. Dit is echter niet 
voldoende om de weg aan de 
zogenaamde CROW-richtlijnen 
inzake verkeersveiligheid te laten 
voldoen. Daarvoor zal de weg 
uiteindelijk bij het volgende grote 
onderhoud verbreed moeten 
worden.’’

Reacties
Vervolgens vroeg Terwal aan de 
gedeputeerde of hij bereid is om 
de herinrichting van de N203 in de 
studiefase op te nemen bij de 
volgende actualisatie van het 
Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur en bij positieve uitkomsten 
vroegtijdig te beginnen met het 
verwerven van benodigde 
gronden voor verbreding van de 
weg.

Het Statenlid heeft inmiddels 
antwoord gekregen van gedepu-
teerde Jeroen Olthof en is daar blij 
mee: ,,Oltho� verwijst in eerste 
instantie naar de maatregelen op 
korte termijn, maar na aandringen 
van mijn kant heeft hij ook toege-
zegd dat de provincie richting het 
groot onderhoud in 2028 een 
onderzoek doet om te kijken of en 
hoe de weg kan worden verbreed.’’

Ook wethouder Paul Slettenhaar 
reageerde enthousiast op de actie 
van het Statenlid: ,,Het is goed dat 
de aanpak van de N203 door de 
samenwerking met Uitgeest en de 
provincie in een stroomversnelling 
komt. Fijn dat Klaas-Jeroen Terwal 
als extra aanjager fungeert.’’

Castricum - De maat is vol voor VVD-Statenlid Klaas-Jeroen Terwal nadat 
onlangs het zoveelste ongeluk plaatsvond op de weg tussen Castricum 
en Uitgeest. Hij maakte zich sterk voor het verbreden van de N203, want 
alleen maatregelen op korte termijn zijn volgens hem niet meer 
afdoende.

Provincie wil ‘dodenweg’ 
N203 aanpakken: ‘maat is vol’








