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‘Wethouder kiest verkeerde volgorde’

Raadsleden willen
debat over onderwijs

Hans Boot

Het antwoord van onderwijswet-
houder Ron de Haan in deze krant 
van vorige week over de aankoop 
van de Maranathakerk klonk zo 
simpel: „De aankoop heeft plaats-
gevonden binnen het mandaat 
van burgemeester en wethouders 
voor strategische (grond)aanko-
pen. Er is hiervoor dus geen goed-
keuring vereist van de gemeente-
raad.”
Fractievoorzitter Roel Beems van 
CKenG denkt daar anders over: 
„De wethouder kiest voor de ver-
keerde volgorde. Hij moet eerst 
in gesprek gaan met de gemeen-
teraad en bij een meerderheid 
mag hij gaan uitvoeren. De plan-
nen mogen dan wel globaal in het 
Integraal HuisvestingsPlan Onder-
wijsvoorzieningen staan, maar ko-
men in geen enkel verkiezings-
programma voor en staan ook 
niet in het raadsprogramma. Ik 
wil ook uitzoeken of er in dit geval 
geen mandaat nodig is. Je bent 
er namelijk niet met een miljoen, 
omdat er nog allerlei kosten bij-
komen.”

Huisartsenpraktijk
Beems geeft aan waarom hij niet 
gecharmeerd is van het Supre-
me College: „Het is een excentrie-
ke vorm van onderwijs dat een 
speeltje is van schoolbesturen. Ik 
verwacht dat hier voornamelijk 
leerlingen van buiten Castricum in 
worden gehuisvest, dus wie maak 

je hier uit Castricum blij mee? En 
waarom in deze kerk? De Montes-
sorischool aan De Koekoeksbloem 
komt vrij, dus breng die 30 tot 50 
scholieren daarin onder!”
De lokale partij heeft meerdere 
keren laten blijken dat de Mara-
natha een prima plek zou zijn 
voor een nieuw onderkomen van 
de huisartsen aan de Cieweg. „Die 
praktijk barst uit zijn voegen en 
wil zelf ook graag naar het kerkge-
bouw. Je zou dat eventueel kun-
nen combineren met een ande-
re maatschappelijke voorziening 
of bijvoorbeeld appartementen. 
Je maakt daarmee de weg ook vrij 
voor de plannen rondom de Corso 
Bioscoop”, aldus Beems.

Motie 
De fractievoorzitter is ook niet 
te spreken over de manier waar-
op de wethouder met het zoeken 
naar een locatie voor de Europe-
se School omgaat: „Ook daarvoor 
is geen opdracht gegeven van-
uit de raad. Laten we die kostba-
re grond op het terrein van Vites-
se ’22, behouden en, als die ooit al 
beschikbaar zou komen, gebrui-
ken voor het bouwen van wonin-
gen.” Inmiddels heeft CKenG naar 
aanleiding van de voorgenomen 
aankoop van de Maranathakerk 
elf vragen aan burgemeester en 
wethouders gesteld. 

Omdat de VVD de zorgen van 
Beems deelt, heeft deze partij het 
initiatief genomen voor het indie-

nen van een motie om een discus-
sie op gang te brengen over de 
toekomst van het Castricumse on-
derwijs. Raadslid Andries de Rooij: 
„In deze motie wordt het colle-
ge opgeroepen om te komen tot 
een gemeentelijke onderwijsvi-
sie (reikwijdte 0-18 jaar). Breng 
in kaart wat de voor- en nadelen 
zijn van het huisvesten van diver-
se onderwijsinstellingen binnen 
de gemeente. Het kan best zijn 
dat de raad daarna vol achter de 
wethouder gaat staan om de Eu-
ropese School binnen te halen. 
Het omgekeerde kan echter na-
tuurlijk ook. Deze motie wordt on-
dersteund door CKenG en ik ver-
wacht dat meerdere partijen zich 
hierbij aansluiten.”

Reactie Vitesse ’22 op Europe-
se School
Het bestuur van de voetbalclub 
heeft kortgeleden vergaderd over 
de suggesties die in de media zijn 
gedaan om de nieuwe Europe-
se School binnen het sportcom-
plex te realiseren. Secretaris Fons 
Lute zegt hierover: „Het bestuur 
verwacht op korte termijn geen 
serieuze ontwikkelingen rond-
om de Europese School. Wij vin-
den het echter onfatsoenlijk dat 
de politiek, inclusief de wethou-
der, voortdurend uit de heup lijkt 
te schieten met plannetjes om 
ons complex voor iets heel anders 
te bestemmen. Als bestuur van Vi-
tesse’22 vinden wij een goede re-
latie met het gemeentebestuur 
belangrijk. Maar erg wederzijds 
lijkt die relatie helaas niet te zijn. 
Blijkbaar is voor de politiek alles 
beter dan met veel inzet en ple-
zier sporten aan de voet van de 
duinen.”

Castricum - De aankoop van de Maranathakerk voor de vestiging 
van het Supreme College heeft vragen opgeroepen bij de fracties 
van CKenG en de VVD. Dat geldt ook voor de eventuele komst van 
een Europese School. Via een motie roepen genoemde partijen 
op tot een onderwijsvisie.

Eigenaren De Roset dragen stokje over

Mardou van Kuilenburg

Martin: ,,Ik heb altijd gezegd: dit 
wil ik 25 jaar doen, daarna moet 
er ruimte komen voor iets anders. 

Dat was puur een gevoel. Nu is het 
27 jaar geworden, maar ik heb er 
een goed gevoel over.” Zes jaar ge-
leden stapte banketbakker Vince 
de tearoom aan de Burgemees-

ter Mooijstraat binnen. Een erva-
ren rot in het vak, destijds al 17 
jaar banketbakker. Hij werkte eer-
der voor zaken als Huize van We-
ly (Noordwijk), Jarreau in Den 
Haag en het Amsterdamse Pom-
padour. Martin was niet direct op 
zoek naar nieuw personeel, maar 
zag toch iets in Vince. En hij was, 
op zijn beurt, op zoek naar een 
volgende stap in zijn carrière. ,,Ik 

zocht een plek met meer moge-
lijkheden. Een bedrijf waar ik niet 
alleen als banketbakker aan de 
slag kon, maar ook mocht mee-
denken over strategieën, innova-
tie en het maken van nieuwe pro-
ducten. Een plek met doorgroei-
mogelijkheden.”

‘Waardige opvolger’
Vince noemt De Roset een ‘prach-

Castricum - Ze bouwden het bedrijf 27 jaar geleden vanuit het 
niets op en inmiddels hebben ze op piekmomenten 90 medewer-
kers in dienst. Martin en Carmen Langeveld zijn grondleggers van 
De Roset. Het duo bouwde in bijna drie decennia aan hun eigen 
patisserie-imperium. Nu is het tijd om het stokje door te geven.

tig bedrijf’. ,,Overal is over nage-
dacht, de producten zijn lekker 
en alles wordt met de traditione-
le wijze gemaakt. Er komt geen 
smaakstof of kant-en-klaar poe-
der aan te pas.” Martin: ,,Dat is in 
mijn optiek ook de reden dat we 
zo groot zijn geworden.”
Vorig jaar januari liet Vince door-
schemeren wel ‘meer’ te willen 
binnen het bedrijf. Vince zag een 
partnerschap wel zitten. Na enige 
tijd volgen er gesprekken op meer 
serieuze toon. Martin ziet in Vince 
een waardige opvolger. ,,Hij heeft 
oog voor detail, kwaliteit en sfeer”, 
stelt Martin. ,,Vince voelt goed aan 
wat De Roset nodig heeft en ligt 
goed in de groep.” Carmen vult 
aan: ,,Het voelt goed om het be-
drijf over te dragen aan iemand 
die al bij ons in dienst is. Hij weet 
hoe het hier werkt.”

Nieuw duo
De partner van Vince, Krista, zegde 
haar eigen goedlopende praktijk 
op om het avontuur samen met 
hem aan te gaan. ,,Ik werkte al ja-
ren als medisch pedicure, schoon-
heidsspecialiste en kapster. Toen 
Vince met het idee kwam om De 

Roset over te nemen was ik stellig: 
dit doe je maar alleen, ik heb mijn 
eigen zaak te runnen. Maar het en-
thousiasme van Vince werkte aan-
stekelijk. Toen hebben we samen 
besloten om ervoor te gaan.” In-
middels heeft Krista haar eerste 
weken binnen het bedrijf achter 
de rug. ,,Ik begin mijn draai hier 
aardig te vinden.”

‘Succesformule blijft’
Martin en Carmen zijn 24/7 met 
hun bedrijf bezig. ,,Ons bedrijf, 
met drie vestigingen, is welgeteld 
drie zondagen per jaar dicht”, zegt 
Martin. Verder zijn we alle dagen 
wel ergens open.” Martin en Car-
men blijven de komende twee jaar 
nog betrokken bij het bedrijf. ,,We 
willen het allemaal goed laten ver-
lopen. Het is ons levenswerk. We 
zijn klein begonnen en trots op 
wat het is geworden.”
Voor de klanten gaat er niks ver-
anderen: De Roset houdt haar suc-
cesformule. Alleen met twee an-
dere kapiteins aan het roer. Vince: 
,,Of wij nog iets gaan veranderen? 
In eerste instantie niet.” Lachend: 
,,Misschien gaan we de producten 
nog wel lekkerder maken.”
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KERKDIENSTEN
Zaterdag 29 februari 
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
woord en communieviering met 
samenzang
Corneliuskerk Limmen
Geen viering

Zondag 1 maart
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur, mw. A. Winter, predi-
kant in opleiding. 1e zondag van 
de 40 dagen tijd. Gelijktijdig op 
radio Castricum
R.K. St. Pancratiuskerk
10.30 uur, pastor Anton Overmars 
met Gemengd Koor. Eerste zon-
dag van de Vasten
Evangeliegemeente Castricum. 
Nieuw Geesterhage Geesterduin-
weg 3
10.00 uur, drs. Wim Nieuwenhuis
Op ‘Dijk en Duin’, Oude Parklaan 
117, Castricum
10.00 uur, ds. Angelique Rijlaars-
dam m.m.v. Connection uit Cas-
tricum
Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Regioviering in Willi-
brorduskerk Heiloo. Voorgangers: 
H. Helsloot, P. Bindels, H. Hude-
pohl, J. Olling.

Protestantse gemeente Limmen:
10.00 uur  d.s P.Nijssen

Maandag 2 maart 
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
19.00 uur. Taizé-avondgebed

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maan-
dag 8.00 uur en op feestdagen: 
Huisartsenpost Beverwijk in het 
Rode Kruis Ziekenhuis, alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, zorg dat u de-
ze paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een on-
derlinge waarneemregeling 
voor en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v.d. Maarel 
en Mohammadnia. Info via web-
sites, deurposter en telefoon-
bandjes.
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Historische maquette 
‘Waterrijck’ in De Hoep

Henk de Reus

Het is voorjaarsvakantie en de 
zusjes zijn samen met oma Joke 
en opa Piet een dagje uit en doen 
bezoekerscentrum ‘De Hoep’ aan. 
Ze hebben geluk, want de ma-
quette is die dag alleen openge-
steld voor de pers. Voor Pip en 
Lexie wordt een uitzondering ge-
maakt. Sinds donderdag 20 fe-
bruari kan het publiek de ma-
quette bezichtigen. 

Veranderend landschapsgebruik
De maquette symboliseert het 
landschapsgebruik in de binnen-
duinrand van agrarische activi-
teiten naar industrialisatie. Wa-
terrijck (nu Waterrijk) is de naam 
van een duinboerderij in de bin-
nenduinrand in Egmond-Binnen, 

die vroeger door PWN werd ver-
pacht. Omdat de boerderij na ver-
loop van tijd niet meer voor land-
bouwactiviteiten werd gebruikt, 
besloot PWN de grond aan de na-
tuur terug te geven. Vanwege de 
rijke cultuurhistorie van het ge-
bied schakelde PWN de archeolo-
gen van Hollandia in om het na-
tuurherstelproject te begeleiden. 
Hierbij trof men sporen aan van 
menselijke activiteiten, afkom-
stig uit de 14e en 16e eeuw, zo-
als resten van een touwslagerij, 
laat middeleeuwse boerderijen 
en waterputten. Ook werden Ja-
cobakannen, kaal/grijs aardewerk 
en een houten deksel van een 
waterput gevonden. Hieruit blijkt 
dat het landschapsgebruik in de 
binnenduinrand in de loop der 
eeuwen is veranderd van agrari-

sche activiteit naar industrialisa-
tie. Om hier een beeld van te krij-
gen is er een maquette gemaakt 
waarbij het gebied van Waterrijck 
tot leven komt. Ook worden en-
kele vondsten hierbij getoond. 

Industrialisatie
De maquette bestaat uit twee 
verdiepingen. Rosalie van der 
Eng, medewerker Voorlichting en 
Educatie bij PWN, legt uit dat de 
onderste verdieping het leven in 
de 14e eeuw laat zien en dat het 
gebied nog agrarisch in gebruik 
is. Je ziet in miniatuurvorm de 
boerderij, vee en landarbeiders 
die aan het werk zijn. Op de bo-
venste verdieping 16e eeuw, zijn 
naast een touwslagerij en een 
smederij, te zien hoe men het vlas 
verzamelden. Hier blijkt de indu-
strialisatie haar intrede te hebben 
gedaan.  

Handwerk
,,De maquette is met de hand ge-
maakt door modelmaker Miene-

ke van Gogh. Hierin zijn heel wat 
uren gaan zitten. Om een realis-
tisch weergave van toen te krij-
gen heeft zij onder meer een 
vlasmuseum bezocht en gekeken 
hoe vlas in die tijd verwerkt werd 
,” vertelt Rosalie.  

Informatiezuil
Naast de maquette staat een in-
teractieve informatiezuil, waarbij 
wordt uitgelegd wat er op de ma-
quette te zien is en hoe dingen als 
transport, smeden van hoe�jzers, 
het bleken van textiel, en het be-
werken van vlas destijds plaats-
vond. Een zwart-wit �lmpje laat 
zien hoe touw in een touwslage-
rij wordt gemaakt. 

Al met al is het een leerzaam pro-
ject dat zeker een bezoekje waard 
is, zowel voor ouders als voor kin-
deren. Hier kunnen Pip en Lexi 
over meepraten.

Meer informatie is te vinden op 
www.pwn.nl/eropuit

Castricum - ,,Kijk, daar lopen twee playmobil-koetjes”, roept de 
vierjarige Pip met haar neus tegen de glazen vitrine, waarbinnen 
een historische maquette te zien is van duinboerderij ‘Waterrijck’. 
Haar zusje Lexie (6) wijst naar de boerderij vlak ernaast. Ze weet 
zeker dat de koeien daar wonen.

Lexi (links) en Pip vinden het wel interessant om te zien hoe alles vroeger ging

Papenberg wordt opgeknapt
Castricum - De nostalgische Papenberg, het duin dat door duizenden Castricummers en andere bezoekers is beklommen, krijgt een �inke 
facelift. In de eerste plaats is er een nieuwe trap aangelegd tussen de begraafplaats Onderlangs en het uitkijkpunt. Verder  wordt er gewerkt 
aan een palenwand bovenop het klimduin en wordt het duinpro�el hersteld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin maart gereed. In 
een volgende fase bouwt PWN een toren op het uitkijkpunt en wordt de smalle waterloop tussen het pad onderaan de Papenberg en de sport-
velden van Vitesse ’22 natuurlijker ingericht. (Tekst en foto Hans Boot)

Castricum - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag zijn er vernie-
lingen gepleegd op het NS stati-
on te Castricum. Er waren diverse 
ruiten vernield.

Vernielingen
NS Station

Akersloot - Tussen maandag 17 
februari in de avond en 19 febru-
ari 19.00 uur is er ingebroken bij 
een woning aan de Rembrandt-
singel. Men is binnengekomen 
door een raam aan de achterzij-
de van de woning. De gehele wo-
ning is doorzocht. Op dit moment 
is nog niet bekend wat er is weg-
genomen.

Inbraak 
Rembrandtsingel

Akersloot - Donderdagochtend 
tussen 9.30 en 12.32 uur heeft 
er een snelheidscontrole plaats-
gevonden op de Geesterweg ter 
hoogte van perceel 18A. 54 van 
de 695 passanten krijgen een ver-
baal thuisgestuurd. De hoogst 
gemeten snelheid was 74 km/h 
terwijl daar 50 km/h is toege-
staan.

Snelheids-
controle

GEEN KRANT?
0251-674433
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Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

Agenda raadsinformatieavond 
27 februari

  Raadsinformati ebijeenkomst
19.30  20.45  Presentati e actualisati e Masterplan Inbreidingen 

  Auditcommissie
19.30  20.45  Auditcommissie 

Op donderdag 13 februari 2020 hee   in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over 
het burgeriniti ati ef van dhr. Van Balgooi waarin hij 20 suggesti es voor een integraal verkeersplan in 
Castricum aandraagt waarbij het knelpunt aan de Beverwijkerstraatweg wordt opgelost. 

Dhr. Van Balgooi hee   de gemeenteraad verzocht het volgende besluit te nemen:

De opdracht voor het maken en uitvoeren van een integraal verkeersplan voor Castricum toe te 
voegen aan het raadsprogramma. Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising 
met het spoor voor auto’s te bevatt en, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, als mogelijke 
verbeteringen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het fi etsverkeer, met 
aandacht voor het milieu. 

elet op een aangenomen amendement van de fracti e van D66 is het voorstel gesplitst in twee 
delen waarover afzonderlijke besluitvorming hee   plaatsgevonden.

Het eerste beslispunt: De opdracht voor het maken en uitvoeren van een integraal verkeersplan 
voor Castricum toe te voegen aan het raadsprogramma.  is unaniem aangenomen.

Ten aanzien van het tweede beslispunt: Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse 
kruising met het spoor voor auto’s te bevatt en, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, 
als mogelijke verbeteringen voor de mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het 
fi etsverkeer, met aandacht voor het milieu.  is  na afstemming met de initi ati efnemer - een 
amendement aangenomen zoals ingebracht door de fracti e van de PvdA waarin het woord 
‘bevatt en’ is vervangen door het woord ‘onderzoeken’. Met inachtneming van het aangenomen 
amendement is het tweede beslispunt aangenomen met 16 stemmen voor en 5 stemmen tegen 
het voorstel. 

Het tweede beslispunt komt daarmee als volgt te luiden: 
Dit verkeersplan dient onder meer een ongelijkvloerse kruising met het spoor voor auto’s te 
onderzoeken, mede gebaseerd op bijgevoegde suggesti es, als mogelijke verbeteringen voor de 
mobiliteit in Castricum, voor zowel het auto- als voor het fi etsverkeer, met aandacht voor het 
milieu. 

De aangenomen besluiten zullen middels een addendum worden toegevoegd aan het 
raadsprogramma en ter uitvoering aan het college van burgemeester en wethouders worden 
voorgelegd. 

Kennisgeving besluitvorming burgerinitiatief 
knelpunt Beverwijkerstraatweg 

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in gesprek 
met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aanlopen, een idee willen 
voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan ti jdens het Raadsspreekuur dat elke 
twee weken plaatsvindt op maandagavond tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoe   dan 
niet bij alle fracti es langs, maar kunt in n keer met vertegenwoordigers van alle fracti es 
spreken. U krijgt hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

et eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 9 maart
Als u aan het spreekuur wilt deelnemen kunt u zich opgeven bij de gri   e. Dit kan tot en met 
de donderdag voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. Bel 088-9097014 / 088-9097015 
of stuur een e-mail naar raadsgri   e@castricum.nl.

De raad zit voor u klaar tijdens 
het Raadsspreekuur 

Agenda Raadsplein
5 maart 2020

  Commissies
19.30  21.00  Auditcommissie 
19.30  20:15   Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen*
20:15  21:00   Moti es  amendementen bij ruimtelijke ontwikkeling Zanderij  
  Zuid, deelgebied 3 (voormalig bedrijfsterrein Kaptein Kaas en  
  twaalf aangrenzende percelen)*
  Pauze
21.15  22.30  Actualisati e Masterplan Inbreidingen 
21.15  21.45  Vervolgbehandeling statutenwijziging ISOB* 
21.45  22.30  Commissie Algemene Zaken*
 1A Controleprotocol inclusief normenkader 2019
 1B Fracti everantwoordingen 2019
 1C Verlenging contracten raadsinformati es steem
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 13 februari 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.45 – 23.00   Raadsvergadering
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen 
 4 Besluitvorming
 A Controleprotocol inclusief normenkader 2019 (o.v.b. commissie)
 B Fracti everantwoordingen 2019 (o.v.b. commissie)
 C Verlenging contracten raadsinformati es steem (o.v.b. commissie)
 D Principeverzoek Schoollaan 2 in Limmen (o.v.b. commissie)
 E Ruimtelijke ontwikkeling Zanderij Zuid, deelgebied 3 (voormalig  
  bedrijfsterrein Kaptein Kaas en twaalf aangrenzende percelen)  
  incl. moti es en amendementen (o.v.b. commissie) 
 F Statutenwijziging ISOB (o.v.b. commissie)
 5 Sluiti ng

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Raad en Commissies’

Elk jaar betaalt u gemeentelijke 
belasti ngen. Voortaan ontvangt 
u het aanslagbiljet niet van de 
gemeente, maar van Cocensus. Dit 
is een gemeenschappelijke regeling 
die inmiddels voor 14 gemeenten 
de belasti ngen int. Kijk voor meer 
informati e op castricum.cocensus.nl 

Hee   u vragen over hoe wij de WOZ-
waarde van uw huis berekenen? Of 
andere vragen over de gemeentelijke 
belasti ngen? Neem dan vooral contact 
op met Cocensus of kom naar de 
inloop-ochtend in het gemeentehuis op 
zaterdag 7 maart van 9.00 tot 13.00 uur.   

Begin maart ontvangt u (digitale) 
post van Cocensus

In  Castricum werken diverse 
organisati es samen aan een lokaal 
sportakkoord. Met dit  acti eplan 
gaan we zorgen, dat zoveel mogelijk 
inwoners in een veilige en gezonde 
omgeving met plezier kunnen 
sporten en bewegen. Als het akkoord 
voor 8 april 2020 wordt ingediend, 
stelt het Rijk in 2020 en in 2021 

20.000,-- per jaar beschikbaar voor 
de uitvoering hiervan.

amen wordt er gebouwd aan het 
lokale sportakkoord Castricum
Op 6 februari opende wethouder 
Ron de Haan de eerste start- en 
inspirati esessie, in het clubhuis van Cas RC. Onder leiding van de spor  ormateurs Emma 
Poelman en Rianne Schenk leverden de 49 aanwezigen vanuit sport, welzijn, gezondheid en 
onderwijs veel goede input voor de eerste aanzet van het akkoord.

Wilt u alsnog meedenken
In de volgende fase vindt nadere uitwerking plaats. Mocht u tot op heden niet betrokken 
zijn geweest en graag input willen leveren, dan kunt u alsnog contact opnemen met de 
spor  ormateur via spor  ormateurcastricum@gmail.com.

Eerste successen lokaal sportakkoord; 
denk alsnog mee



Kijk op www.castricum.nl voor 
prakti sche info. 
Maak via de website een afspraak voordat 
u naar het gemeentehuis komt. 
Iets kapot of zwerfvuil? Doe een melding 
openbare ruimte via de website. 

Like ons op Facebook en Twitt er
Instagram: gemeentecastricum
Stel uw vraag: WhatsApp 06 25756160
E-mail: info@castricum.nl
Telefoon: 14 0251, ma t/m vr 08.00 
tot 17.00 uur. Voor spoed 24/7

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur

postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@
debuch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
Voor het aanvragen van uw paspoort,
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg 
en fi nanciën maakt u vooraf een afspraak 
via afspraak.castricum.nl of 140251.
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Voor het afh alen van reis- en identi teits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, het doorgeven van gevonden of 
verloren voorwerpen, het afgeven van post:

Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op 
afspraak

Milieustraat
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
di. t/m vrij. van 8.30 tot 15.45 uur, 
za. van 9.00 tot 16.00 uur. 
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot 
12.00 uur

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, tel. 14 
0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 26 februari

Omgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen 
Datum Adres 
130220 Dott erbloem 31 in Castricum 
 het plaatsen van een dakkapel (achterzijde) (WABO2000321)
 Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum 
 het wijzigen van de bestemming  kantoor in maatschappelijk (WABO2000319)
170220 Prinses Marijkestraat 10 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000331)
 Amberlint (kavel 19) in Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000332)
180220 Molenweide 57 in Castricum 
 het bouwen van een schuur (WABO2000338)
190220 Tulpenveld 200c in Castricum 
 het verbreden van de uitrit (WABO2000344)
200220 Burgemeester Mooijstraat 6 in Castricum 
 het wijzigen van de gevel (WABO2000346)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
 Kerkweg 40a in Limmen  
 het wijzigen van bestemming detailhandel naar wonen (WABO2000113)
 Dorpsstraat 113 in Castricum  
 het aanpassen van de antennes bij een gemeentelijk monument (WABO1902004)

Aanvragen omgevingsvergunningen buiten behandeling 
 Brugstraat 12 in Limmen 
 het bouwen van een erker (WABO2000026)
 Noorderstraat 2a in Castricum  
 het veranderen van de gevel (WABO1901882)

Behandeltermijn aanvragen omgevingsvergunningen verlengd met max. 6 weken
180220 Zeeweg 491 in Castricum  
 het verkleinen van het paviljoen Bad Noord en het plaatsen van strandhuisjes  
 (WABO1901936)

 Bakkummerstraat 24a in Castricum
 de herbouw van een bijgebouw (legalisati e) (WABO1902072)

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Verleende omgevingsvergunningen
140220 Burgemeester Nieuwenhuijsen-straat 21 in Limmen 
 het plaatsen van een aanbouw (WABO1901739)
170220 Rijksweg 31a in Limmen
 het wijzigen van het gebruik ‘Detailhandel’ naar het gebruik ‘Wonen’    
 (WABO1901617)
210220 Poelven 54a en 56a in Castricum  
 het plaatsen van een hekwerk (terras) bij de bovenwoningen (WABO2000183)
 Poelven 48a, 50a en 52a in Castricum 
 het realiseren van een dakterras (WABO2000272)
 Kerklaan 40 in Akersloot
 het verhogen van de rookgasafvoer (WABO1902068)

Verleende APV-vergunningen*
170220 Vuurbaak in Limmen
 verleende evenementenvergunning Koningsdag Limmen 2020 op 27 april 2020,  
 verzenddatum 17 februari 2020 (APV2000122)
190220 Provincialeweg 1 in Castricum 
 verleende evenementenvergunning Campina Open boerderijdag op 1 juni 2020,  
 verzenddatum 19 februari 2020 (APV2000120)

Meer informati e vindt u op onze website onder ‘Aanvragen en regelen’

* APV = Algemene Plaatselijke Verordening

Ouder-kindcafé met thema carnaval
Castricum - Komende vrijdag 28 
februari is er weer ouder-kindca-
fé bij de Springplank. Dit keer met 
het thema carnaval. Kinderen van 
0 tot 2 jaar zijn welkom met hun 
(groot)ouders om deze feestelijke 
ochtend mee te maken. 

Er wordt een masker versierd en 
muziek gemaakt. Wie durft kan 
ook een beetje gescminkt wor-
den, verkleden en dansen. Uiter-
aard is er ook gelegenheid voor 
de ouders om gezellig te kletsen 
en voor de kinderen om vrij te 
spelen. 

Het ouder-kindcafé is op vrijdag 

van 9.30 tot 11.00 uur. Volgende 
week is het ouder-kind cafe weer 
op woensdag 4 maart van 9.00 tot 
10.30 uur.  Dit wordt gehouden in 
het Buurt en BiljartCentrum (BBC) 
aan de Van Speykkade 61 in Cas-
tricum. Kosten zijn 2,50 per kind, 
ko�  e/ thee, limonade en knutsel-
materiaal. Meer informatie over 
de Springplank en haar activi-
teiten is te vinden via DeSpring-
plankCastricum op Facebook en 
de nieuwe website www.spring-
plankcastricum.nl.
Kindercarnaval
Vrijdag 21 februari was het al 
feest bij de Springplank voor de 
peuters en oudere kinderen. Met 

hun zelfgemaakte en aanwezige 
muziekinstrumentjes hebben ze 
een mini-optocht gelopen en ge-
danst bij de kinderdisco. De prin-
sessen, de draak, roodkapje, een 
kat, een pompoen en K3 hebben 
veel plezier beleefd.
Peuters zijn elke maandag, dins-
dag en donderdag welkom op 
de peuterochtenden. Samen met 
een (groot)ouder kunnen zij van 
9.00 tot 11.30 uur een ochtend 
meedraaien voor 3,50 euro. Aan-
melden via, de website, Facebook 
of info@springplankcastricum.nl. 
Leden zijn gratis en zijn ook zon-
der ouder welkom. (Foto: aange-
leverd)

Parnassia Groep Cross
op zondag 1 maart
Parcours over het landgoed 

Duin en Bosch 
Jong en oud, van beginner tot 
wedstrijdloper, iedereen kan 
meedoen op zijn of haar eigen ni-

veau. Een sportieve prestatie kan 

namelijk iedereen een geweldi-
ge gevoel geven. Het parcours 
van deze nieuwe cross loopt over 
het landgoed Duin en Bosch, de 

deelnemers lopen een prachti-
ge en afwisselende route door 
de natuur. Start en � nish zijn op 
de atletiekbaan aan de Zeeweg 
4 in Castricum. De afstanden die 
je kunt lopen zijn 2,5 km, 4 km en 
10 km. 

Jeugd 
Kinderen van 5 tot circa 12 jaar 
kunnen meedoen aan de speci-
ale jeugdloop over 2,5 km, zij lo-
pen een leuk parcours met span-
nende bospaadjes. Ouders kun-
nen met hun kinderen meelo-
pen (zij mogen zich wel inschrij-
ven om verwarring bij de uitslag-
verwerking te voorkomen). Jeugd 
vanaf 12 jaar en volwassen lopers 
kunnen kiezen tussen de 4,1 km 
of de 10 km. 
Tijdstip:
· lopers voor de 2,5 en 4,1 km star-
ten om 10.15 uur.

· lopers voor de 10 km starten om 
10.45 uur.

Inschrijven 
Voorinschrijven kan tot en met 
vrijdagavond 28 februari via 
www.inschrijven.nl. Inschrijven 
kan ook op de wedstrijddag, in 
het clubhuis van AV Castricum, 
Zeeweg 4.

Castricum - Op zondag 1 maart organiseert AV Castricum samen 
met Parnassia Groep voor de vierde keer een hardloopcross. Dit 
sportieve hardloopevenement was een langgekoesterde wens 
van Parnassia, onderdeel van Parnassia Groep, die onder andere 
voortkomt uit de running therapie voor patiënten van Parnassia.

Richard Dijkhuizen 2017 (Foto: aangeleverd)





06 26 februari 2020

Ik vraag u af waarom ‘n knelpunt in de kern, 
dus in het hart van de gemeente, opgelost 
moet worden door ‘n bypass in ‘t hart zelf. M’n 
cardioloog vindt dat ’n waanzinnig plan ‘Nooit 
doen! Het leidt altijd tot vervelende en du-
re complicaties’, zegt hij. Onduidelijk is op ba-
sis van welke (actuele) gegevens dit plan tot 
stand is gekomen. Vraag is of deze problema-
tiek veroorzaakt wordt door bestemmings-
verkeer. Politiek zegt 15% doorgaand. Verkeer 
rijdt de snelste weg van A naar B.
Kern van ’t thans voorliggende plan is dat Be-
verwijkerstraatweg directe aansluiting krijgt 
met Zeeweg. Bij realisering verreweg snelste 
A-B route en aanzuigende werking van het 
(vracht)verkeer. 

Is de nieuwe weg ‘n aanslag op ‘t milieu? Wat 
is de hellingsgraad en uitloop van � etstunnel? 
Wanneer bijvoorbeeld de overgang 1e Groe-
nelaan een � etstunnel wordt, betekent dat 
voor schoolgaande � etskarren, ouderen en 
(� etsende) boodschappers ‘n obstakel. Voor 
de Cuneraschool en haar ambities betekent 
het een duidelijke verslechtering van de vei-
ligheid en luchtkwaliteit, met name op de 
aanpalende speelplaats in het groen. De hui-
dige functie Schelgeest/Vondelstraat is ‘n zeer 
milieurijke verbinding van Noord naar Zuid en 

voor insecten zeer belangrijk. Het is losloop-
gebied voor honden en wordt met dit plan 
dieronvriendelijk en gevaarlijk.

Ik vraag me af: Waarom geldverslindende risi-
covolle oplossingen bieden voor doorgaand 
verkeer met andere bestemmingen? Waarom 
kijken we gezien de (mogelijk) veranderen-
de verkeersstromen niet eerst naar oplossin-
gen om ons heen? Is er straks sprake van min-
der doorgaand verkeer na de aftakking A9? 
En wat is ‘t gevolg van ‘t vierbaans maken van 
de gevaarlijke N203? Probleem is ‘t grote snel-
heidsverschil van tractoren en overig gemo-
toriseerd verkeer. Slechte oriëntatie bij ‘t inha-
len tractoren, in- en uitvoegende campers en 
caravans.

Waarom rijden automobilisten vanuit Am-
sterdam en Schiphol via Heemskerk naar Bak-
kum-Noord, terwijl via de ANWB-routeplan-
ner duidelijk wordt dat ‘t via de N203 over Uit-
geest echt sneller is. Komt dat echt door het 
gevoel van onveiligheid? Toegegeven, een to-
tale oplossing is complex. 
Begin met de N203 vierbaans te maken. De 
provincie betaald.

Bob van Leeuwen, Bakkum

LEZERSPOST

Reactie op burgerinitiatief Hans van Balgooi

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

zondag 16.00 uur
A Hidden Life

donderdag 20.00 uur
vrijdag 20.30 uur 

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
Emma

vrijdag 16.15 uur 
zaterdag 18.45 uur
dinsdag 14.00 uur

La Cordillera de los suenos
donderdag 20.00 uur

vrijdag 13.30 & 20.30 uur 
zaterdag 16.00 & 20.30 uur
zondag 13.30 & 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 15.00 & 20.00 uur

De Beentjes van Sint-Hildegard
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Little Women
vrijdag 13.30 uur

zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

Parasite
woensdag 15.00 uur 

Onward (NL)
zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

Kruimeltje en de strijd 
om de Goudmijn

zaterdag & zondag 13.30 uur
De Grote Slijmfilm

Programma 27 februari  t/m 4 maart

Emma
Emma is een frisse nieuwe ver-
� lming van het beroemde boek 
van Jane Austen over het vinden 
van een geschikte partner en ge-
luk in de liefde. De 21-jarige Em-
ma Woodhouse (Anya Taylor-Joy, 
Split) is knap, intelligent en rijk en 
er is niemand zoals zij in het rusti-
ge dorpje waar ze woont. Ze is er 
dol op om mensen aan elkaar te 

koppelen, maar haar interventie 
in de liefdeslevens van anderen 
blijkt niet altijd succesvol te zijn. 
Terwijl ze zich blijft bemoeien 
met het geluk van anderen loopt 
ze bijna haar eigen liefde mis. Em-
ma van regisseur Autumn de Wil-
de is een komische satire over 
klassenverschil en de uitdagin-
gen van het volwassen worden.

A Hidden Life, gebaseerd op wa-
re gebeurtenissen, vertelt het 
verhaal van Franz Jägerstätter 
(August Diehl) die in de Tweede 
Wereldoorlog weigert om voor 
de nazi’s te vechten.
Het overweldigende bergland-
schap van de Alpen vormt de 
achtergrond van een hartver-
scheurend drama over een Oos-

tenrijkse boer die geconfron-
teerd wordt met de dreiging van 
executie wegens verraad. 
Zijn onwankelbare geloof en zijn 
liefde voor zijn vrouw Fani (Ma-
ria Simon) en zijn kinderen is al-
les wat hem nog op de been 
houdt. Slechts twee keer te zien 
in Corso - op 1 en 8 maart om 
16.00 uur.

A hidden life

Broodfonds in Castricum: 
solidariteit in een nieuw jasje

Castricum - Het Broodfonds is een 
succes door heel Nederland. In 
zo’n collectief spreken zelfstan-
digen af om elkaar te steunen bij 
ziekte. Het is een sociaal vang-
net voor en door ondernemers. 
De Broodfondsen bestaan nu 
veertien jaar. Met landelijk al 550 
groepen waar meer dan 25.000 
ondernemers aan meedoen. Cas-
tricum krijgt ook een Broodfonds, 
na een speciale informatieavond 
op woensdag 18 maart.  

Veel ondernemers hebben geen � -
nancieel vangnet als ze ziek wor-
den. Als oplossing ontwikkelde 
een groep ondernemers het Brood-
fonds. In een Broodfonds kennen 
en vertrouwen de deelnemers el-
kaar. Iedereen die meedoet stort 
maandelijks een bedrag op een ei-
gen rekening, wordt iemand ziek 
dan ontvangt degene van iedereen 
een bedrag om van te leven. Het 
Broodfonds is er voor alle soorten 
ondernemers, zowel zzp’ers als zelf-

standigen met een BV of VOF. 
Het Broodfonds is een collectie-
ve voorziening voor arbeidson-
geschiktheid, ontwikkeld dóór en 
vóór ondernemers. Deelnemers 
kiezen het schenkingsniveau dat bij 
hun inkomen past. Over het Brood-
fonds beslist men samen, daarom is 
het belangrijk dat men elkaar kent 
en de bijeenkomsten bezoekt. Als 
een deelnemer arbeidsongeschikt 
wordt zijn er geen controlerende 
artsen, in plaats daarvan ziet men 
elkaar en weet iedereen naar wie 
hun geld gaat. Vaak wordt dit type 
voorziening ook wel aangeduid als 
‘schenkkring’. 

Woensdag 18 maart organiseren 
de drie Castricumse ondernemers 
Arjen Tervoort, Jeroen Drankier en 
Remco van Zelst om 19.30 uur in 
Sporthal De Bloemen een algeme-
ne informatieavond voor onderne-
mers uit Castricum en omgeving. 
Bij voldoende belangstelling wordt 
‘Broodfonds voor liefhebbers’ op-
gericht. 

Graag aanmelden via https://www.
broodfonds.nl/nieuws/agenda/cas-
tricum_eo. (Foto: aangeleverd)

Oer-IJ dicteerde economische ontwikkelingen
Hilde-lezing door Thijs Pennink van 
Ontwikkelbedrijf Noord-Holland
Castricum - Directeur van het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord, Thijs Pennink, 
verzorgt op woensdagavond 
11 maart de vierde Hilde-lezing 
van dit seizoen met een ver-
haal over de invloed en beteke-
nis van het Oer-IJ op de econo-
mische ontwikkelingen in het 
gebied. Het natuurlijke land-
schap was vaak bepalend voor 
bedrijfsactiviteiten en anders-
om heeft de vestiging van on-
dernemingen ook het aanzien 
en inrichting van de omgeving 
sterk beïnvloed.

Thijs Pennink zal in zijn ver-
haal vooral ingaan op de soci-
aalgeografische perspectieven. 

De titel van de lezing is ‘wonen 
en werken aan de randen van 
het Oer-IJ’. De doorvaarroute 
Schulpvaart, de haven het Stet, 
de kalkovens bij het Alkmaar-
dermeer; het zijn herkenbare 
locaties, die in het licht van het 
thema aan de orde komen. 
Thijs Pennink woont ruim dertig 
jaar in Castricum. Hij is oud-di-
recteur van de Kamer van Koop-
handel in Alkmaar en thans di-
recteur van het Ontwikkelings-
bedrijf Noord-Holland Noord. 
Daarnaast heeft hij een palet 
aan toezichthoudende functies 
bekleed in onderwijs, bankwe-
zen, woningcorporaties, cultuur 
en geestelijke gezondheids-
zorg. 

Thijs Pennink is al decennia lang 
betrokken bij de (economische) 
ontwikkeling van de regio. „Eco-
nomische ontwikkeling is nooit 
een één-dimensionale opgave, 
maar moet in balans en in wis-
selwerking  zijn met de (natuur-
lijke) omgeving”, is zijn stelling. 
„We hebben het dan over land-
schap, cultuur en wonen.”

Reserveren van plaatsbewijzen 
kan met een mail naar info@oe-
rij.eu. Betalen op de avond van 
de lezing is alleen met contant 
geld mogelijk. De lezing begint 
om 20.00 uur. 
Informatie via 06-14451564 of 
www.oerij.eu. (Foto: aangele-
verd)

Zwarte Kofvi in ‘De Bakkerij’
Castricum - In de late nadagen 
van het bestaan van De Bakkerij 
wordt nog éénmaal een ouder-
wetse kofvitok avond gepresen-
teerd. Op zaterdag 29 februari 
zullen weer diverse acts hun kun-
sten laten zien. Allereerst DJ op-
losse groove. Deze oude bekende 
zal naast het meest obscure vinyl 

ook gebruik maken van diverse 
elektronische e� ecten. Er zal ook 
een artiest komen spelen van wie 
alleen Repelsteeltje weet hoe hij 
heet. Het optreden van de Stro-
bocops wordt absoluut legenda-
risch. Naast al dit geweld zullen er 
diverse dingen in de achtergrond 
gebeuren die niet nader kunnen 

worden omschreven. Het lek-
kerste wordt voor het laatst be-
waard.

Zwarte Kofvi, met optredens van: 
Repelsteeltje, Dood of de gladi-
olen, Strobocops en Dj Oplosse 
Groove. De zaal is open om 21.00 
uur en de entree is gratis.

Nieuwe Club CHILL OUT 
en ClubMiX voor jeugd in Limmen
Limmen - Vanaf donderdag 5 
maart start jongerencentrum 
Conquista in Limmen met een 
nieuw programma voor jongeren 
van 14 jaar en ouder. Tijdens Club 
CHILL OUT zijn de bezoekers vrij 
om de avond zelf in te vullen met 
bijvoorbeeld: muziek draaien en 
luisteren, poolen, darten en ga-
men. De jongerenwerkers helpen 

graag om to� e ideeën te realise-
ren. Club CHILL OUT is op donder-
dagavond van 19.00 - 22.00 uur. 
Elke derde vrijdag van de maand 
is er ClubMiX, een feestavond 
speciaal voor jongeren uit het 
eerste en tweede jaar van het 
Voortgezet Onderwijs. Tijdens 
deze avond kan er met vrien-
den worden afgesproken en be-

palen bezoekers zelf wat ze wil-
len doen. Conquista bedenkt sa-
men met de bezoekers maande-
lijks een ander thema, zoals mu-
ziekavonden met DJ’s of bijvoor-
beeld een ‘foute avond’. De eerste 
ClubMiX is op vrijdag 20 maart 
van 19.00 - 22.00 uur. 
De toegang van beide avonden 
is gratis.
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Losse dakpannen 
dreigen op weg te vallen
Castricum - Vorige week maan-
dagavond werden de brand-
weerlieden om €.28 uur opgeroe-
pen voor een melding van storm-
schade bij een woning aan de Van 
Speykkade. Er lagen behoorlijk 
wat dakpannen los en deze dreig-
den op de openbare weg terecht 

te komen. Hierdoor was er ook 
lekkage ontstaan in de woning. 
De brandweerlieden hebben de 
pannen weer recht gelegd en het 
advies gegeven om de volgende 
dag een aannemer in te schake-
len omdat de nokvorst niet meer 
vastzat in het cement.

Boom tegen gevel 
Offenbachstraat
Castricum - Vorige week maan-
dagmiddag werd de brandweer 
om 13.35 uur opgeroepen om ter 
plaatse te gaan bij een woning 
aan de O�enbachstraat, waar een 

boom tegen de gevel van een 
woning was gewaaid. De brand-
weer heeft de boom in stukken 
gezaagd zodat de woning weer 
vrij was. (Foto: Hans Peter Olivier)

Afhijsing aan Weberstraat
Castricum - Maandagochtend 
werden de brandweerlieden om 
8.50 uur met spoed opgeroepen 
om de ambulancedienst te hel-
pen om een persoon naar bene-
den te hijsen bij een woning aan 
de Weberstraat. De ladderwagen 

van brandweer Heemskerk kwam 
ter plaatse om de klus samen met 
de brandweerlieden en het am-
bulancepersoneel te klaren. De 
bewoner is met spoed naar het 
ziekenhuis overgebracht. (Foto: 
Hans Peter Olivier)

Getuigen straatroof 
station gezocht
Castricum – Donderdagavond is 
een 20-jarige man uit Castricum 
op de Stationsweg onder bedrei-
ging van een steekwapen be-
roofd. De dader ging er daarna te 
voet ervandoor. De politie heeft 
deze zaak in onderzoek en is op 
zoek naar getuigen. Het slacht-
o�er stond rond 23.15 uur bij de 
�etsenstalling van het treinstati-
on Castricum, toen hij werd aan-
gesproken door een jongeman. 
Deze werd agressief en liet de 
man meelopen naar de Stations-
weg. Daar beroofde de verdach-

te het slachto�er onder bedrei-
ging van een steekwapen. Daar-
na is de dader met een klein geld-
bedrag weggerend.
Signalement verdachte: Licht-ge-
tinte man, tussen de 18 en 20 jaar 
oud, ongeveer 1,80 meter lang. 
Hij droeg een lichtgekleurde jas, 
een joggingbroek, mogelijk een 
trui met capuchon en had een 
nektasje.
Eventuele getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met 
0900-8844 of anoniem via 0800-
7000.

Drankrijdster tegen de 
lamp door verlichting
Castricum - Zondagmorgen om-
streeks 4.00 uur werd een perso-
nenauto gecontroleerd die alleen 
met dag/rijverlichting en een de-
fect achterlicht op de C.F. Smeet-
slaan reed. 
De personenauto is staande ge-
houden en er werd direct een al-
cohollucht waargenomen. De be-

stuurster, een 28-jarige vrouw 
uit Castricum, blies bij de adem-
test een F/G indicatie. Zij is mee-
genomen naar het politiebureau 
waar zij op het ademanalyse ap-
paraat 595 ug/l blies (de limiet is 
220 ug/l). Hierop is haar rijbewijs 
ingevorderd en er zal proces-ver-
baal worden opgemaakt.

Duurzaam lastig met kinderen? 
Niet bij de speelotheek

Het begint bij gebruik van duur-
zaam materiaal of speelgoed 
delen. Bij Speelotheek Castri-
cum kan men speelgoed uitzoe-
ken, er mee spelen en weer wat 
anders uitzoeken. Veel kinderen 
hebben er op deze manier ple-
zier van. 
De Speelotheek heeft leerzame 
spellen, speelgoed dat de fan-
tasie stimuleert of educatief is. 
Daarnaast is er een rek vol ver-
kleedkleren, zodat stoere agent 
Jaimy stoute boef Sander mak-
kelijk kan vangen. 
De Speelotheek is dus een 
duurzame hulp in de strijd voor 
een milieuvriendelijkere wereld. 

Niet alleen voor jonge gezinnen 
is de speelotheek handig, ook 
oppas, opa en oma vinden ge-
noeg speelgoed om hun (klein)
kinderen telkens te verrassen 
met ander speelgoed. Een lid-
maatschap kost € 5,- per kwar-
taal en men betaalt een klein 
bedrag per geleend artikel. Het 
lenen kan voor drie weken.
De Speelotheek is geopend op 
woensdag van 14.30 tot 16.00 
uur en op zaterdag van 11.00 
uur tot 13.00 uur en is te vinden 
in Geesterhage.  Meer informa-
tie op www.sotcastricum.nl (Fo-
to: Agent Jaimy en boef Sander 
- aangeleverd)

Castricum - Natuurlijk leren we kinderen alle duurzame trucjes 
die simpel zelf te doen zijn, zoals: licht uit bij het verlaten van de 
kamer, kraan dicht bij het tandenpoetsen of afval scheiden, maar 
ook met spelen kan men duurzaam zijn.

Paasfeest voor 
bewoners Santmark
Castricum - Circa dertig bewo-
ners van de Santmark kunnen 
zich verheugen op een feestelijke 
avond in de aanloop naar Pasen. 
Hiermee geven de ‘Santmarke-
teers’ een vervolg op de geslaag-
de actie die rond Kerst werd ge-
organiseerd. Toen kregen alle be-
woners een leuke attentie uitge-
reikt die mogelijk werd gemaakt 
door een aantal sponsors. Naar 
aanleiding hiervan werd organi-
sator Fred Visser benaderd om 
ook voor Pasen iets leuks te doen. 
In de tweede week van januari is 
hij gestart met het project, op-
nieuw heeft hij een aantal spon-
sors bereid gevonden om iets be-
schikbaar te stellen. Het doel van 
dit alles is de saamhorigheid tus-
sen de bewoners - in de leeftijd 

van 55 tot 101 jaar - te bevorde-
ren.
Inmiddels is zaal De Marke voor 
woensdag 8 april tussen 17.00 en 
20.00 uur gereserveerd om er een 
gezellig samenzijn te kunnen or-
ganiseren.
,,De hoopvolle verwachting dat 
de bewoners een plezierige 
avond zullen beleven, is gerecht-
vaardigd’’, aldus Fred Visser. In 
zijn werkzame leven was hij vele 
male betrokken bij de organisa-
tie van dergelijke evenementen, 
het leverde hem bijnamen als 
‘Mr. Fisherman’ en ‘Mr. Entertain-
ment’ op. ,,Met de ondersteuning 
van Team Balu onder leiding van 
Renate Streefkerk-Markerink gaat 
dit absoluut een succes worden’’,  
aldus Visser. (Foto: aangeleverd)

Raadslid in Beeld
“Wie zijn de Castricumse raadsleden? Waarom kozen 
zij voor de politiek en met welke onderwerpen houden 
zij zich bezig? In deze rubriek komen de politici in wil-
lekeurige volgorde aan het woord. Dit keer: Martijn 
van Leeuwen, raadslid voor het CDA. ,,Ik wil de jongere 
generatie enthousiast maken voor de politiek.”

Mardou van Kuilenburg

Martijn van Leeuwen groeide op in Castricum, vertrok 
tijdelijk naar Amsterdam en keerde vier jaar geleden 
met gezin terug naar het dorp. Hij studeerde Bestuurs-
kunde in Utrecht en werd gevraagd mee te schrijven 
aan het verkiezingsprogramma van het CDA. Dichtbij 
het vuur ontdekte hij zijn politieke ambities.

Waarom koos u voor de politiek?
,,Eigenlijk ben ik erin gerold. Nadat ik heb meege-
schreven aan het verkiezingsprogramma wilde ik me 
inzetten voor mijn woonomgeving. Ik werd gevraagd 
en ik heb ja gezegd. Soms kom je tot een inzicht en 
moet je ervoor gaan. En dan sta je prompt op de lijst 
van het CDA. Het is een gave route, ik ben nu twee jaar 
als raadslid onderweg.”

Was het CDA een logisch keus?
,,Niet per se, ik werd gegrepen door de mensen in 
de lokale tak van de partij. Zij denken genuanceerd 
na over dingen die in het dorp spelen. Geen grote 
uitspattingen, we halen niet zo vaak de krant. Maar ik 
geloof ook niet dat Castricum het nodig heeft om de 
grenzen op te zoeken. We nemen besluiten met elkaar 
en willen allemaal het beste voor deze gemeente. Ik 
zit hier goed op mijn plek.”

Hoe belangrijk is lokale politiek?
,,Zeer belangrijk. Dichtbij het vuur heb je invloed en 
kun je richting geven.”

Met welk onderwerp houdt u zich het meest bezig?
,,De laatste tijd vooral onderwijshuisvesting, tevens 
ook het onderwerp van mijn allereerste motie. Dat 
onderwerp zat op slot en ik heb daar echt mijn tan-
den in gezet. Met succes, er is een hoop gaande maar 
we zijn er nog niet. Er worden twee nieuwe scholen 
gebouwd in Castricum en dat is voor mij persoonlijk 
een mooi resultaat. Op het moment houd ik me bezig 
met onze voormalige tiny houses, nu beter bekend als 
de flexwoningen.”

Wat wilt u bereiken voor de inwoners van Castricum?
,,Ik wil de kans op een woning voor jongeren vergro-
ten. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om hier te 
blijven. Het flexwonen is daarvoor een tijdelijke oplos-
sing: ze hoeven niet meer bij hun ouders op zolder te 
blijven. De flexwoningen zijn wel een plek van waaruit 
de tijdelijke bewoners op zoek gaan naar een alterna-
tief. Een permanente plek om te wonen.”

Waar mag volgens u meer aandacht voor komen?
,,Jongeren en politiek. Ik zou meer leeftijdgenoten wil-
len enthousiasmeren voor het lokale bestuur. Deze pe-
riode hebben we een gemêleerde raad in Castricum, 
dat is mooi. De drempel is laag, ik zou mensen willen 
uitnodigen om een keer langs te komen. Natuurlijk zijn 
er dan mitsen en maren te bedenken. Daar heb ik het 
dan graag over. Maar het is belangrijk om de diversi-
teit te behouden. Of de lokale politiek voor iedereen 
geschikt is? Zeker, mits je een intrinsieke motivatie 
voelt. Elke mening wordt gerespecteerd en er is voor 
iedereen ruimte.” (Foto: Ernest Selleger)
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Gouden dagen: optreden shantykoor

Daarnaast organiseert Gouden 
Dagen voor alle ouderen die 
zelfstandig wonen ‘De Vip-ta-
fel’. 
Met De Vip-tafel nodigen we 
ouderen uit om een optreden 
in De Boogaert of in De Sant-
mark bij te komen wonen. Bij 
binnenkomst worden zij ont-
vangen door een vrijwilliger 

van Gouden Dagen en naar 
de zogenaamde ‘Vip-tafel’ ge-
bracht waar ze van het optre-
den kunnen genieten. Uiter-
aard onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 

Op zondag 1 maart staat de 
‘Vip-tafel’ in De Boogaert waar 
het Shantykoor Nortada gaat 

optreden van 14.30 – 16.00 
uur. Bijwonen van dit con-
cert kan via opgave bij Jolan-
da van Dam via telefoonnum-
mer 088-9957253 of via de mail 
j.vandam@vivazorggroep.nl.

Gouden Dagen zoekt vrijwilli-
gers. Geïnteresseerden die het 
leuk vinden om voor oude-
ren wensen te vervullen, met 
ze een dagje op stap te gaan 
of te helpen bij een optre-
den kunnen contact opnemen 
met Jolanda van Dam via bo-
venstaand telefoonnummer of 
mailadres.

Castricum - Gouden Dagen is het landelijke goede doel voor ou-
deren. Door het vervullen van wensen wil Gouden Dagen deze 
doelgroep een leuke dag bezorgen. Op de locaties De Boogaert 
en De Santmark van ViVa! Zorggroep staan wensbomen. Hierin 
kunnen alle ouderen die woonachtig zijn in Castricum hun wens 
ophangen.

Lezing over stressstoornis PTSS
Castricum - EHBO Vereniging Cas-
tricum organiseert op donderdag-
avond 12 maart een lezing over 
posttraumatische stressstoornis 
(PTSS). De lezing wordt gegeven 
door veteraan Michel Faessen. Mi-
chel komt samen met zijn hulp-
hond en vertelt hoe PTSS zijn le-
ven heeft veranderd en welke rol 
zijn hulphond daarin vervult. PTSS 
is een psychische aandoening 
die kan ontstaan na het meema-
ken van schokkende of trauma-
tische ervaringen. Patiënten met 
PTSS herbeleven de traumatische 
gebeurtenis(en) middels onvrij-
willige indringende pijnlijke her-
inneringen, zoals nachtmerries en 
�ashbacks. PTSS heeft grote ge-
volgen voor het dagelijks functio-
neren.
De lezing vindt plaats in het leslo-
kaal van EHBO Vereniging Castri-
cum in Cultureel Centrum Geester-
hage. De avond begint om 19.30 
uur en zal tot circa 21.30 uur duren. 
De toegang is gratis. Aanmelden 
noodzakelijk: info@ehbocastricum.
nl of 0251-651060 (tussen 19.00 en 
21.00 uur). (Foto: Michel Faessen)

Russisch lenteconcert met twee 
koren: Soglasije en Soedarynja

In de Dorpskerk klinken deze 
middag prachtige liederen uit 
de Russische klassieke en he-
dendaagse literatuur, volksmu-
ziek alsmede sacrale werken uit 
de Russisch-orthodoxe traditie. 
De lente is tastbaar in de Russi-
sche romantische chansons van 
vocaal ensemble Soedarynja. Ze 
bezingen de schoonheid van de 
ontluikende natuur,  maar ook 

de liefde, de weemoed en het 
verlangen. Dit twaalfkoppig da-
mesensemble met thuisbasis 
Alkmaar, zingt grotendeels a ca-
pella.
Soglasije is een gemengd koor 
van dertig zangers en zange-
ressen met als thuisbasis Zaan-
dam. Het kleurt dit concert in 
met profane gezangen, afge-
wisseld met sacrale werken. 

Het geeft bovendien alvast een 
voorproefje uit de komende Ne-
derlandse première van de uit-
voering van de Matthäus passi-
on van de hedendaagse com-
ponist, metropoliet Hilarion. Sa-
men zingen de koren tot slot 
het weemoedige Podmoskow-
nyje wetsjera ofwel Moskouse 
nachten met solisten uit beide 
ensembles.
Dorpskerk Castricum, Kerkpad 
1. 14.30 uur. Reserveren: 06-
28432145 of email: w.dhondt@
telfort.nl. Kijk voor meer in-
formatie op: www.sites.goog-
le.com/site/soedarynja. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Op 1 maart begint in Castricum de lente met een bij-
zonder concert van twee Russische koren. Het zijn Russisch koor 
‘Soglasije’ en Russisch vocaal dames ensemble ‘Soedarynja’. Extra 
bijzonder is dat beide koren worden geleid door dirigenten van 
Russische afkomst, namelijk respectievelijk Sergé Latychev en 
Svetlana Tsariova.

CASTRICUM     -    Er bestaan veel misverstanden over de verdeling 
van een nalatenschap wanneer één van de twee partners 
overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de 
afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld 
is. Maar niets is minder waar, stelt estate planner Carien
Moeijes.  Volgens  haar  kan  het  opstellen van een testament 
mensen veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Carien Moeijes. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”,  gaat  Carien  Moeijes verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Carien
Moeijes  uit  dat  bij  het  ontbreken  van een testament, het overlij-

-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Carien Moeijes kent meerdere voorbeelden van mensen die 
-

leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel  mensen  nog  een  erg  grote  stap. Dat ziet Carien Moeijes 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

VEC heeft daarom in samenwerking met een groot aantal
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige
service ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een 
testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale 
kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze adviseur komt bij de 
mensen thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en 
vertaalt dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de adviseur samen met de klant 

We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Carien Moeijes uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den  en  partners  komen”,  zegt  Carien  Moeijes tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Carien  Moeijes  geeft  een  lezing  over  de  noodzaak van een 
actueel testament en levenstestament. U kunt deze lezing 
kosteloos bijwonen door u in te schrijven op                                    
www.inschrijvenlezing.nl of te bellen met 085 - 8000 140.

Locatie:   Cultureel centrum Geesterhage
  Geesterduinweg 3
               1902 CB Castricum
Datum:  woensdag 11 maart 2020 om 13:30 uur

Inschrijven kan via:  www.inschrijvenlezing.nl
   085 - 8000 140

Estate planner Carien Moeijes geeft 11 maart een heldere lezing in Cultureel centrum Geesterhage

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

ADVERTORIAL
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Oorlogservaringen bepaalden het verdere leven van Ton Settels

,,Als je op twee benen wilt blijven staan
kom je nooit een stap verder”

Henk de Reus

In zijn woning aan het Narcissen-
veld ligt een map op tafel welke do-
cumentatie bevat over de periode 
voor, tijdens en na de oorlog. Alles is 
keurig geordend. In een aparte map 
heeft Ton zijn hele leven beschreven. 
,,Dit heb ik gedaan voor m’n kleinkin-
deren, zodat ze een compleet beeld 
hebben van hun opa.” Ton oogt veel 
jonger dan z’n kalenderleeftijd en 
staat nog midden in het leven. Hij is 
scherp van geest, heeft humor, is rap 
van tong en toont fysiek en mentaal 
geen gebreken. Hij voelt zich dan 
ook een rijk mens.

Verantwoordelijkheid
Ton groeide op in Amsterdam in een 
gezin met acht kinderen. ,,M’n vader 
had MS en was daardoor rolstoel ge-
bonden. Op mij rustte, als oudste 
zoon, een zware verantwoordelijk-
heid. Het gezin moest immers wor-
den voorzien van voedsel, kleding, 
warmte en stroom. Ik bracht wat geld 
in door in m’n vrije tijd bij een kapper 
en een groenteboer te werken. 
Toen de oorlog uitbrak kwam ik net 
van de lagere school af. Op de Am-
bachtsschool volgde ik twee jaar 
een metaal- en loodgietersopleiding. 

Daarna ging ik werken bij Leo Bus-
scher, een bedrijf dat gespecialiseerd 
was in loodgieterswerk, elektrotech-
nisch werk en c.v. 
Hier leerde ik de �jne kneepjes van 
het vak. Deze ervaring kwam mij la-
ter goed van pas, vooral in de laatste 
jaren van de oorlog toen er van alles 
ontbrak, kolen, voedsel, stroom en 
gas”, aldus Ton. 

Verzet
Op veertienjarige leeftijd sloot Ton 
zich aan bij het Binnenlands verzet. 
,,Ik zag NSB’ers die met de Duitsers 
heulden en landgenoten verraad-
den, c.q. lieten oppakken. Ik maak-
te ook regelmatig razzia’s mee. Jon-
gens van zeventien en achttien jaar 
werden opgepakt en in Duitsland te 
werk gesteld. Ook was ik er getuige 
van dat Joden vanuit de Hollandsche 
Schouwburg aan de Plantage Mid-
denlaan in vrachtwagens op trans-
port werden gezet naar Auschwitz. 
Als er onraad was maakte ik dat ik 
weg kwam. Soms vlogen de kogels 
mij om de oren. Ik wilde ook wel wat 
doen tegen die ‘rotmo�en’, zoals ze 
genoemd werden. Ik sloot mij aan 
bij de Binnenlandse Strijdkrachten. 
Het was illegaal en we werkten on-
dergronds. Niemand mocht weten 

dat ik bij het verzet hoorde, want dat 
was levensgevaarlijk. Een van mijn 
taken was het wegbrengen van be-
richten. Het was veel te link om deze 
per post te versturen omdat de Duit-
sers deze konden onderscheppen. 
Ook moest ik wapens wegbrengen. 
Ik stopte alles onder m’n jas en droeg 
bewust een korte broek, want dan 
leek ik jonger. Ook moest ik soms op 
een uitkijkpost staan als er wat span-
nends ging gebeuren. Ik liep dikwijls 
grote risico’s.

We gaven Hitler in die tijd allerlei bij-
namen: ‘Foetsiemoetie’ in het Japans, 
‘Hang-kreng-hang’ in het Chinees en 
‘Slarotdiemof’ in het in het Russisch”. 

Opgepakt
Toen Ton zestien was verschenen er 
twee Duitse gendarmes op het werk. 
,,Ik werd meegenomen en moest 
aardappelen rooien in Anna Paulow-
na. Elke dag ging ik met de trein op 
en neer. Het was zwaar werk. Na en-
kele weken mocht ik weer naar huis 
en nam ik een zak aardappelen van 
25 kilo mee voor thuis. Op de terug-
weg naar Amsterdam werd de trein 
tussen Castricum en Uitgeest door 
twee Engelse jachtvliegtuigen be-
schoten. Ik rende als een haas de 
trein uit en moest, lopend door het 
weiland met de zak aardappelen op 
m’n rug, zien weg te komen. Achter 
mij werd de trein helemaal aan �ar-
den geschoten.”

Hongerwinter
De Hongerwinter brak aan en er 
kwam een gebrek aan voedsel, gas, 
kolen en stroom.
Ton: ,,We aten suikerbieten en 
bloembollen. Samen met m’n broer 
Hans ging ik met de bak�ets naar de 
Noord om eten op te halen. Je moest 
zorgen dat de Duitsers je niet zagen, 
want dan pikten ze alles in. Er is ook 
weleens op ons geschoten. We na-
men, gedwongen door de omstan-
digheden, grote risico’s, maar als je 
wilt overleven moet je niet op twee 
benen blijven staan, want dan kom je 
nooit een stap verder. De ritten naar 
de Noord duurden meestal een klei-
ne week. We sliepen in een hoop stro 
bij een boerderij. 
Thuis moesten we om 20.00 uur bin-
nen zijn, want dan was het spertijd 
en moest alles donker zijn. Omdat er 
geen kolen waren om te stoken ver-
zamelden we tijdens spertijd stiekem 
hout voor de kachel. Dat was bloed-
link, want je mocht niet gesnapt wor-
den. Voordat ik het huis uitging luis-
terde ik altijd eerst goed of er nie-
mand op straat was. 
Op een keer zag ik dat er in een hou-
ten schooltje verderop ’s nachts licht 
brandde. In het schooltje verbleven 
Duitsers. Ze waren aangesloten op 
straatlantaarns waar de zekeringen 
uitgehaald waren. Dat bracht mij op 
een idee, waarbij de opgedane ken-
nis bij Leo Buscher mij goed van pas 
kwam. Ik sloot een draad aan op de 
lantaarnpaal in de buurt van ons 

huis en wist de 220 volt stroom via 
een transformator om te zetten naar 
6 volt. Ik sloeg het glas van de lamp 
stuk en soldeerde de 6 volt lampjes 
aan de voedingsdraden van de lamp. 
Zo hadden we toch nog een beetje 
licht in huis. Ook bouwde ik in die tijd 
een ontvanger, waarmee we de En-
gelse zender konden ontvangen. De 
radio verstopte ik na gebruik steeds 
in de kelder.”

Binnenlandse strijdkrachten
In het laatste jaar van de oorlog werd 
Ton achttien en moest hij zich mel-
den voor de ‘Arbeitseinsatz’. Hij be-
sloot onder te duiken en zwierf tot 
de bevrijding overal rond. Na de oor-
log werden de ‘Binnenlandse Strijd-
krachten’ legaal. 
Ton: ,,Ik liep enkele maanden wacht 
in scholen die als gevangenenkam-
pen waren ingericht voor collabora-
teurs, NSB ‘ers en foute meiden. Ook 
moest ik, gewapend met een sten-
gun, NSB ‘ers ophalen en gevangen 
zetten”, aldus Ton. Hij toont een door 
Prins Bernhard ondertekende brief 
uit 1945, waarin deze zijn erkentelijk-
heid en dank uitspreekt voor z’n toe-
wijding in dienst van het vaderland. 

Veranderd
De oorlog heeft Ton als mens veran-
derd. ,,Ik heb geleerd dat saamho-
righeid en gemeenschapszin erg be-
langrijk zijn. En om aan de weet te ko-
men of iemand te vertrouwen is, leer-
de ik niet alleen te luisteren naar wat 
de ander zegt, maar ook te kijken wat 
deze zegt. Om te overleven leerde ik 
afstand te nemen van nare gebeur-
tenissen en hierin niet te blijven han-
gen. Dit kwam mij goed van pas in 
mijn latere functie als commandant 
van de brandweer, want je maakt in 
die functie erge dingen mee waar je 
je overheen moet zetten. Het is mij 
niet altijd gelukt”, zegt Ton en hij wijst 
naar een foto van zijn vrouw Tanne-
tje, met wie hij 67 jaar getrouwd is 
geweest en die vorig jaar overleed. 
Ton: ,,Ik denk elke dag aan haar en 
mis haar ontzettend. Ook hier moet 
ik mij over heen leren zetten, maar 
het valt me niet mee”, zegt hij met 
vochtige ogen.

Kent u ook mensen in Castricum, 
Akersloot of Limmen met een oor-
logsverhaal? Laat het de redactie we-
ten.

Castricum - Ton Settels (93) sloot zich in de oorlog als veertienjarige jongen aan bij de Ondergrond-
se en moest een paar jaar later noodgedwongen onderduiken. Na de bevrijding in 1945 trad hij toe 
tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij vertelt hoe zijn ervaringen tijdens en vlak na de oorlog be-
palend zijn geweest voor z’n verdere leven.

Ton Settels toont de krant van 10 mei 1940, waarin Koningin Wilhelmina verklaart dat Nederland met Duitsland in oorlog is (foto: Henk de Reus)

De 8 kinderen van het gezin Settels in 1939. Ton (4de van rechts) was toen 12 jaar (foto: aangeleverd)

Het legitimatiebewijs dat Ton bij zich had ten tijde van zijn lidmaatschap 
van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) (foto: aangeleverd)

De mouwband die leden van de BS 
droegen. Omdat de rood-wit-blau-
we banden in handen kwamen van 
‘foute’ Nederlanders, werd deze la-
ter vervangen door de oranje band. 
(Foto: aangeleverd)

Een voedselbon, vlak na het einde van de oorlog (foto: aangeleverd)
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27 FEBRUARI

Workshop Windows 10, op 27-
2 en 5 & 12-3, Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. 10.00 - 12.00 
uur. Aanmelden: www.biblio-
theekkennemerwaard.nl. (Foto: 
Pixabay)

Spirituele lezing: 5G en de Ka-
bouters. Bibliotheek Kennemer-
waard locatie Castricum, Geester-
duinweg 1, Castricum. 19.30 uur. 
Aanmelden kan via www.bright-
now.nu/lezingen. (Foto: aangele-
verd)

Tonio, toptoneel op basis van de 
roman van A.F.Th. van der He-
ijden in Stadsschouwburg Vel-
sen, 20.15 uur. (Foto: Piek)

The Rocket Man: tribute to Elton 
John door Jimmy Love met live-
band in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.15 uur.

Lonneke Dort – Na de lieve vre-
de in de Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. De voorstellingen van Bert 
Visscher vanavond en morgen-
avond zijn uitverkocht. (Foto: 
Jaap Reedijk)

28 FEBRUARI

Ouder-kindcafé met thema car-
naval. De Springplank, Van Speyk-
kade 61, Castricum.  9.30 tot 11.00 
uur. (Foto: aangeleverd)

Museumboot Vlotbrug tijdelijk in 
Alkmaar. Kanaalkade, tegenover 
huisnummer 63 en het politiebu-
reau. Dagelijks open van 11.00 tot 
18.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Nelleke Noordervliet over 75 jaar 
bevrijding. Cultureel Centrum in 
Limmen. 20.00 uur. Kijk voor re-
serveringen, informatie en prij-
zen op www.limmencultuur.nl. 
(Foto: aangeleverd)

Marc de Hond in Theater Ko-
ningsduyn in Castricum, 20.15 
uur. Hij wordt geinterviewd door 
Martine van Os en Sybrand Nies-
sen. (Foto: Bastiaan Musscher)

De Meisjes met de Wijsjes met try 
out tweede voorstelling Moers-
taal in Kennemer Theater Bever-
wijk, 20.30 uur. (Foto: Curly and 
Straight)

The Preacher Men in Victorie in 
Alkmaar. www.podiumvictorie.nl. 
(Foto: Ferry Knijn)

▲

Jim Bakkum solo terug in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (Foto: Robin Kamphuis)

29 FEBRUARI

Partita - Musica Extrema, Thea-
ter Koningsduyn, Geesterhage, 
Geesterduinweg 3, Castricum. 
20.00 uur. Kaarten: www.geester-
hage.nl. (Foto: Kim Doeleman)

Tim Knol - Theaterconcert Lost & 
Found 2, Dorpshuis De Zwaan, 
Middelweg 5, Uitgeest. 20.15 uur. 
Kaarten: www.dezwaancultureel.
nlof, indien nog beschikbaar, aan 
de zaal. (Foto: Paul Bergen)

Andermans veren live - Hoe goed 
wil je het hebben? Cultuurkoepel, 
Kennemerstraatweg 464, Hei-
loo. 20.15 uur. Kaarten: www.cul-
tuurkoepelheiloo.nl of bij het VVV 
kantoor op Landgoed Willibror-
dus Heiloo. (Foto: Geert Gratama)
 
Zwarte Kofvi in ‘De Bakkerij’. De 
Bakkerij, Castricum. Zaal open: 
21.00 uur. Entree: gratis.

QUEEN The Music – Cindy Ouds-
hoorn, Timothy Drake e.a. in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur.

Eva Line de Boer / Stichting Eup-
horia, Het Zuidelijk Toneel – Rust 
zacht Billy in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. (Foto: Bart Grietens)

Johan Derksen haalt twee Ameri-

kaanse topmuzikanten naar Ne-
derland voor zijn tournee The 
Sound of The Blues & Americana. 
Vanavond in het Kennemer Thea-
ter in Beverwijk, 20.15 uur. (Foto: 
Stefan Schipper)

The Kik in Podium Victorie in Alk-
maar. www.podiumvictorie.nl.

1 MAART

Vogelkijkdag bij Fort K’IJK, Fort 
bij Krommeniedijk, Lagendijk 22, 
Uitgeest. Tussen 10.00 en 16.00 
uur. Informatie: www.landschap-
noordholland.nl. (Foto: Ilse Mie-
dema)

Parnassia Groep Cross, AV Castri-
cum, Zeeweg 4, Castricum. 10.15 
uur. Inschrijven t/m 28-2: www.
inschrijven.nl, of op 1-3 in het 
clubhuis van AV Castricum.

Natuur- en cultuurhistorische 
wandeling rond Kasteel Marquet-
te. Start 10.00 uur vanaf Boer-
derij Heemshof, Oosterweg 2c, 
Heemskerk. Aanmelden: excur-
sieivnmk@gmail.com of via www.
ivn.nl/mkl (Foto: aangeleverd)

IVN wandeling: Zoek het voorjaar 
langs de binnenduinrand start 
11.00 uur bij het PWN-informa-
tiebord aan het Nachtegalenpad, 
aan de noordkant van Egmond 
aan den Hoef. (Foto: aangeleverd)

Ko�econcert - sopraan en harp, 
Dorpshuis De Zwaan, Middel-
weg 5, Uitgeest. 11.30 uur. Kaar-
ten: www.dezwaancultureel.nl of, 
indien nog beschikbaar, aan de 
zaal. (Foto: Emilie Heilbron)

Open dag Werkgroep Oud-Cas-
tricum. De Duynkant , Geversweg 
1b, Castricum. Van 13.30 tot 16.00 
uur. Nieuwe expositie over 100 
jaar brandweer in Castricum. Er is 
ook een �lm met veel oude beel-
den. (Foto: Oud-Castricum)

Russisch Lenteconcert met twee 
koren: Soglasije en Soedaryn-
ja. Dorpskerk Castricum, Kerk-
pad 1. 14.30 uur. Reserveren: 06-
28432145 of email: w.dhondt@
telfort.nl. Meer info: www.sites.
google.com/site/soedarynja. (Fo-
to: aangeleverd)

Gouden Dagen met optreden van 
Shantykoor Nortada. De Boog-
aert, Castricum. Van 14.30 tot 
16.00 uur. Bijwonen van dit con-
cert kan via opgave bij Jolan-
da van Dam via telefoonnum-
mer 088-9957253 of via de mail 
j.vandam@vivazorggroep.nl. (Fo-
to: aangeleverd)

Voorstelling ‘Moeders Mooiste’. 
Huize Koningsbosch, Heereweg 
84 in Bakkum-Noord. Ontvangst: 
14.30 uur, aanvang: 15.00 uur. 
Reserveren kan via: moemoo@
xs4all.nl. (Foto: aangeleverd)

Komedie ‘Herrie in de Keuken’ 
met Jon van Eerd in De Vest in 
Alkmaar, 14.30 uur. (Foto: aange-
leverd)

Julika Marijn speelt Etty Hillesum: 
‘Dat onverwoestbare in mij’ in het 
Vredeskerkje in Bergen aan Zee, 
15.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Homeward Dove - Leonard Co-
hen tribute band, Hervormde 
Kerk Krommeniedijk 182, Krom-
meniedijk. 15.00 uur. Reserveren: 
homewarddove13@gmail.com. 
(Foto: aangeleverd)

Tango Salon Las Campanas in de 
Vest in Alkmaar, 19.00 uur. 

2 MAART
Wandelen in een rustig tem-
po van 10.00 tot 10.45 uur. Start 
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevel-
aan 17 in Santpoort-Noord.

Plien en Bianca in de Vest in Alk-
maar, uitverkocht. Ook dinsdag.

3 MAART
Alzheimer Trefpunt - Diagnose 
dementie, wat gebeurt er hier-
na? Cultureel Centrum Geester-
hage, Geesterduinweg 3, Castri-
cum. 19.00 uur. Toegang gratis, 
aanmelden niet nodig.

Lezing ‘De vijfde nagel’ - Jan 

Tromp, Dorpskerk, Kerkpad 1, 
Castricum. 20.00 uur. (Foto: aan-
geleverd) 

Schrijver Peter Buwalda wordt 
geinterviewd door de Beverwijk-
se Joni Zwart in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.00 uur. 
(Foto: Linda Stulic)

4 MAART
Wandelen op woensdag van-
af De Hoep om 10.00 uur. Weke-
lijks keuze uit 3/5 of 7/10 km. Info: 
0251-650742. 

Workshop Mesologie. Dorpshuis 
De Schulp, Visweg 45, Egmond-
Binnen. 10.30 uur tot 12.00 uur.

Vondsten-spreekuur in Huis van 
Hilde. Museumcafé Hildes Heer-
lykhyd. Tussen 14.00 en 15.00 uur.

‘Tonio’ van A.F.Th. van der Heijden 
met Porgy Franssen en Jacque-
line Blom in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. 

5 MAART

Luisterlezing: Dat tedere gevoel, 
een ode aan Herman Veen. Bibli-
otheek Kennemerwaard locatie 
Castricum, 10.00 - 12.00 uur. Aan-
melden via www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of bij de klanten-
service. (Foto: aangeleverd) 

Lezing: 100 jaar brandweer Cas-
tricum. Historisch Informatie Cen-
trum De Duynkant, Geversweg 
1b, Castricum. 20.00 uur. Aanmel-
den op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klantenser-
vice in de bibliotheek. (Foto: gara-
ge Nieveltweg - Oud Castricum)

Yucatan, land van Maya’s en Vo-
gels. Lezing Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland in samen-
werking met PWN. Bezoekerscen-
trum De Hoep aan de Johannis-
weg 2 in Castricum. Aanvang: 
20.00 uur. (Foto: aangeleverd) 

Mondiavisueel live multime-
dia theatershow: Manaslu² door 
bergbeklimmer Katja Staartjes, 
de eerste Nederlandse vrouw die 
op de Mount Everest stond. In De 
Vest in Alkmaar, 20.00 uur.

Sara Kroos met ‘Verte’ in De Vest 
in Akmaar, 20.15 uur. 
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Aankondiging 
open Limmen 
Tafeltennistoernooi
Limmen - Vrijdag 28 februari 
zal het jaarlijkse Open Limmen 
Tafeltenniskampioenschappen 
voor de jeugd uit Limmen, Hei-
loo, Castricum en omstreken 
worden georganiseerd. 
Dit jaarlijks terugkerende eve-
nement nodigt alle jeugd van 
harte uit om geheel vrijblijvend 
aan dit leuke toernooi mee te 
doen. Het Open Limmen 2020 
zal komende vrijdag van 18.30 
tot 20.00 uur worden georga-
niseerd in de sporthal aan de 
Hogeweg 61 te Limmen. Ieder-
een van 7 t/m 17 jaar is van har-
te welkom om mee te doen aan 
dit gezellige toernooi, voor wie 
wel eens eerder heeft getafel-

tennist of niet. Wie geen tafel-
tennisbatje heeft kan deze na-
tuurlijk lenen. Het is handig om 
sportkleding en sportschoenen 
mee te nemen. Inschrijving kan 
ter plaatse. 
De deelnemers zullen diverse 
partijen spelen tegen leeftijds-
genoten en maken hierbij in 
verschillende leeftijdscategorie-
en kans op mooie bekers. Voor 
ouders en andere toeschouwers 
zal natuurlijk de koffie klaar-
staan. Met de kenmerkende ge-
zellige en sportieve sfeer van dit 
jaarlijks terugkerende evene-
ment hopen ze dit jaar weder-
om een mooi toernooi te mo-
gen organiseren.

Schaken
Van Diermen
richting barretje
Limmen - Vrijdag speelden de 
schakers van SV Vredeburg de ne-
gentiende ronde van de interne 
competitie.
Met een pion minder slaagde Tars 
Wanders er in het eindspel van 
zijn partij tegen Luc Janssen heel 
knap in zoveel tegendreiging te 
ontwikkelen dat de koploper be-
sloot tot een zeldzaam remise-
aanbod. 
Bert van Diermen dacht wel 
even mee te kunnen in het snel-
le speeltempo van Samer Alrayes, 
maar vergiste zich schromelijk: in 
no time stond Van Diermen een 
stuk achter en minder dan een 
kwartier later kon hij in de rich-
ting van het barretje. 
De partij tussen Bob Stolp en Bert 
Hollander eindigde in een bloe-
deloze remise. Ook in de partijen 
tussen Ed Stolp en Harold Ebels 
en tussen Hidde Ebels en Sandra 
Hollander werd het evenwicht 
niet doorbroken en werd een 
vlotte puntendeling genoteerd. 

Arthur Wilbie haalde de zege bin-
nen tegen Jan Brantjes. Jaap Lim-
men speelde een prima partij te-
gen Aart van den Brink, maar ver-
loor na een blunder. Gertjan Haf-
kamp en Hans de Goede speel-
den een spectaculaire partij die 
gewonnen werd door Hafkamp. 
Olga Commandeur boekte een 
fraaie overwinning tegen Paul de 
Ruijter.
Marcel Wester en Nico Pepping 
zorgden voor een spannende 
partij, die gewonnen werd door 
Wester. Adri Beentjes speelde ma-
tig en verloor van Theo Al. Marlies 
Sturk mocht Marc Voorwalt dank-
baar zijn toen deze in een duide-
lijk betere stelling een toren liet 
glippen. Het resulterende eind-
spel was voor Sturk een eenvou-
dig klusje. 
Komende week zijn er twee 
bondswedstrijden: Vredeburg 2 
ontvangt Oppositie 1 uit Heiloo 
en Vredeburg 3 verwelkomt Vo-
lendam 3.

Biljart
Matige prestaties bij WIK
Castricum - De zeventiende 
speelronde van de libre compe-
titie kenmerkte zich door minde-
re uitslagen en een geringe op-
komst. 

Wim van Duin mocht aan treden 
tegen een nieuw lid, Jan Tunte-
ler, en tikte in een gestaag tempo 
zijn benodigde caramboles bij el-
kaar, zij het dat hij pas in de laat-
ste drie beurten, de extra pun-
ten pakte en de partij afsloot met 
een winstpercentage van 34 pro-
cent. Nestor Cor Stroet speelde 
tegen een leuke opgaande partij 
tegen Rolf Greshof. Cor had een 
bliksemstart en had na acht beur-
ten al de helft van zijn te maken 
caramboles binnen. In de laatste 
beurten produceerde hij mooie 
series en kon het verschil maken. 
Rolf sputterde nog wel wat te-
gen, vooral door een mooie serie 
van acht caramboles, maar moest 

toch de winst laten aan Cor, waar-
voor een stijgingspercentage ge-
noteerd werd van vijftien procent 
tegen veertien procent voor Rolf. 

Voor Hans Kooiman was er ook 
een mooie winstpartij te melden 
tegen Peter Ent. Op de helft van 
de partij was de stand precies ge-
lijk en voor Peter teleurstellend. 
Na de vijftiende beurt ging Pe-
ter wel in de achtervolging, maar 
zijn productie was te weinig om 
Hans nog te bedreigen. Hij sloot 
de partij winnend af met een stij-
gingspercentage van twaalf pro-
cent. De hoogste series van de 
avond werden geproduceerd 
door Gert en Frans Lute, die beide 
tot 24 caramboles kwamen.

Stand: 1. Frans Lute met 1834 
punten, 2. Ferry van Gennip met 
1808 punten en 3. Gert Lute met 
1768 punten.

Beginnen met hardlopen – Start to Run!
In zeven weken
leren hardlopen 
Castricum - Met deze hardloop-
cursus van de Atletiekunie leer 
je op een verantwoorde manier 
hardlopen. De cursus duurt zes 
weken en in de zevende week 
ben je klaar voor de Start to Finish 
loop: ongeveer 25 minuten non-
stop hardlopen in eigen tempo. 
Het Yakult Start to Run program-
ma is voor iedereen. Mannen en 
vrouwen, jong en oud, beginners 
of al een klein beetje getraind.
Professionele trainers van AV Cas-
tricum begeleiden en coachen 
jou hierbij. Je leert de juiste loop-
houding- en techniek. En je traint 
altijd in een groep, wel zo gezel-
lig en veilig. Samen werk je naar 
hetzelfde doel: 25 minuten hard-
lopen in week zeven tijdens de 
Start to Finish loop.
De trainingen starten op zater-
dag 7 maart om 9.30 uur vanaf 
het clubhuis van AV Castricum. 

Je traint vanaf daar in de dui-
nen, wat de trainingen afwisse-
lend maakt. De cursus is boven-
dien inclusief een mini-abonne-
ment op het tijdschrift Runner’s 
World (drie edities), de voedings-
gids voor sporters (bijna 200 pa-
gina’s) vol gezonde tips en recep-
ten, en huiswerkondersteuning 
via een app met audiocoaching. 
aanmelden via www.yakultstart-
torun.nl.

Na zeven weken heb je loop-
maatjes. Je kunt daarna alleen 
verder, samen met een loop-
maatje, of doorstromen naar een 
van de loopgroepen bij AV Castri-
cum. De trainingen worden gege-
ven door de ervaren en enthousi-
aste looptrainers Monique van 
Wijngaarden en Piet-Hein Twisk. 
(Foto: Atletiek Vereniging Castri-
cum)

Jeugd TC Bakkum naar 
ABN AMRO WTT in Ahoy
Castricum - TC Bakkum is met 
een touringcar vol jeugd en bege-
leiders naar Rotterdam afgereisd 
om aanwezig te zijn op Sunday 
Funday van het ABN AMRO WTT.
Afgelopen week vond het ABN 
AMRO World Tennis Tournament 
voor de 47e keer plaats. Het deel-
nemersveld was dit jaar heel 
sterk, Richard Krajicek had maar 
liefst negen spelers uit de mondi-
ale top 22 weten te strikken voor 
dit ATP 500 toernooi. Daarnaast 
was er ook een heel sterk deel-
nemersveld aanwezig bij het rol-
stoeltennis.
De kinderen van TC Bakkum kwa-
men natuurlijk om de toppers te 
zien spelen, maar ook om zelf op 
het centercourt te kunnen staan. 
Een aantal jeugdleden van de ver-
eniging had een ludiek �lmpje 
gemaakt en daarmee voor de TC 
Bakkum jeugdleden een clinic op 

het Center Court gewonnen. Uit-
eindelijk mocht iedereen ook een 
keer serveren op dat grote veld. 
Enorm indrukwekkend voor de 
jonge tennisleden.
Er werden op deze eerste edi-
tie van Sunday Funday ook kwa-
li�catiewedstrijden gespeeld en 
toppers als Robin Haase en Stéfa-
nos Tsitsipás trainden er. TC Bak-
kum trainster Nikki Hakkesteegt 
was ook aanwezig en hielp mee 
met de clinics, Nikki heeft er ook 
voor gezorgd dat iedereen nog 
een leuke goodiebag mee naar 
huis kreeg.
De organisatoren bedanken ie-
dereen die deze dag mogelijk 
heeft gemaakt. Het bestuur van 
TC Bakkum voor het beschikbaar 
stellen van de bus, alle ouders 
voor de begeleiding en natuurlijk 
de enthousiaste jeugdleden voor 
hun aanwezigheid.

TC Bakkum jeugd krijgt clinic op het Centercourt van ABN AMRO WTT (fo-
to: aangeleverd)

Alzheimer Trefpunt
Castricum - Aan een periode 
van vermoedens en onzeker-
heid komt een eind op de dag 
dat u te horen krijgt dat u of uw 
naaste dementie heeft. Ener-
zijds bent u misschien wel opge-
lucht dat u nu weet wat er aan de 
hand is. Anderzijds kunt u over-
vallen worden door angst en zor-
gen over wat komen gaat. Praten 
over de diagnose dementie kan 
lastig zijn. De partner, de kinde-
ren, kleinkinderen, broers, zussen 
en vrienden, ze reageren allemaal 
anders. Iedereen heeft tijd nodig 
om de diagnose te verwerken. 
Vaak weten zij ook niet wat de 
ziekte precies inhoudt. Toch is het 
voor u en uw naasten belangrijk 
om open over de ziekte te praten. 

Maar hoe informeer je de omge-
ving? En hoe ga je om met gevoe-
lens van schuld en schaamte?
Gespreksleider Essy Ferares zal 
hierover uitgebreid in gesprek 
gaan met casemanager Marjon 
Peters. Er zal vervolgens voldoen-
de gelegenheid zijn om vragen te 
stellen.
Voor iedereen die meer wil weten 
over dit onderwerp of behoefte 
heeft aan andere informatie over 
dementie is er dinsdag 3 maart 
het Alzheimer Trefpunt in Cultu-
reel Centrum Geesterhage, Gees-
terduinweg 3, Castricum. De ont-
vangst is vanaf 19.00 uur, het pro-
gramma start om 19.30 uur en 
eindigt rond 21.00 uur. Toegang 
gratis, aanmelden niet nodig.

Walking Dinner Akersloot
Akersloot - Op zondag 5 april 
vindt de vierde editie van Wal-
king Dinner Akersloot plaats. Men 
kan vanaf 17.00 uur aanschuiven 
voor een driegangendiner. Iede-
re gang wordt genuttigd bij ver-
schillende koks op verschillende 
locaties in Akersloot. Voor € 12,50 
per persoon lekker eten in eigen 
dorp bij koks en kokkinnen in hun 
eigen huis.
Het concept van Walking Dinner 
Akersloot is als volgt: de koks ma-
ken geheel belangeloos een drie-
gangenmenu, een voor-, hoofd- 
en nagerecht (voor vier gasten en 
zichzelf ). De gasten (koppels van 
twee) krijgen willekeurig een set 
van drie enveloppen met in de 
eerste enveloppe het adres waar 
ze het voorgerecht gaan eten. 
Na deze genuttigd te hebben, 
maken ze de tweede enveloppe 

open met daarin het adres voor 
het hoofdgerecht. Na dat hoofd-
gerecht maken ze de derde en 
laatste enveloppe open met het 
adres voor het nagerecht. Het is 
dus telkens een verrassing voor 
de gasten waar ze naartoe gaan 
(lopen of �etsen) om het volgen-
de gerecht te nuttigen en uiter-
aard voor de koks welke gasten 
ze ontvangen.
Een prachtige culinaire gelegen-
heid om mensen te ontmoeten 
en te spreken. Mail voor meer in-
formatie, aanmelding als kok(s) 
of gast(en) naar aemmswart@
hotmail.com of jpgcastricum@
gmail.com. Bellen kan ook: 0251-
310505 (Annelies Swart) of 06-
23942015 (Judith Castricum). 
De gehele opbrengst is voor het 
scholen project ‘Werken aan je 
toekomst’. (Foto: Pexels)

Cultuurkoepel:
Orkest van de 18de 
Eeuw speelt Mozart, 
Haydn en Schnittke
Heiloo - Het Orkest van de Acht-
tiende Eeuw, opgericht door 
Frans Brüggen bestaat uit 55 
professionele musici uit de ge-
hele wereld. 
Voor dit side-by-side concert 
wordt het concert aangevuld 
met even zoveel studenten van 
het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag: 110 musici op 
het podium. In 2014 dirigeer-
de Frans Brüggen zijn Orkest 
van de Achttiende Eeuw met - 
voor het eerst - naast elk orkest-
lid een student van het Konink-
lijk Concervatorium die mee-
speelde. Er ontstond iets unieks: 
een overdracht van de muzika-
le kennis en bezieling over de 
gehele breedte van het orkest. 
Sindsdien staat Side by Side ie-

der jaar garant voor een unieke 
ervaring voor musici en publiek. 
In 2020 staat de Japanse cellist 
Hidemi Suzuki, alumnus van de 
afdeling Oude Muziek, voor het 
eerst voor het orkest waar hij 
onder leiding van Frans Brüg-
gen jarenlang deel van uitmaak-
te. U kunt luisteren naar symfo-
nieën van Haydn, symfonie nr. 
103 en Mozart, Symfonie nr. 40 
en een hommage van Alfred 
Schnittke aan de twee compo-
nisten. 
Zondag 8 maart aanstaande 
om 14.30 uur in de Cultuurkoe-
pel Heiloo. Kaarten: € 27,50 via 
www.cultuurkoepelheiloo.nl, bij 
het VVV kantoor op Landgoed 
Willibrordus te Heiloo of aan de 
deur. (Foto: aangeleverd)

Inbraken bedrijfsauto’s
Castricum - Tussen zondag 16 fe-
bruari 22.30 uur en maandag 17 
februari 5.45 uur is er ingebro-
ken in een bedrijfsauto die gepar-
keerd stond op de Nansenlaan. Er 
is een grote hoeveelheid gereed-
schap gestolen van het merk Ma-
kita en Viega. 
De eigenaar had de schuifdeur 
met een speciale veer vergren-
deld en dacht dat de laadruim-
te bij een eventuele inbraak niet 
van vergrendeling zou gaan. De 
dader(s) hebben echter een ruit 
van de cabine ingegooid. Hier-
door konden zij in de cabine de 
ontgrendeling vinden, waardoor 
alle sloten opengingen.

Er werd eveneens ingebroken bij 
een bedrijfsauto die geparkeerd 
stond in de Mr.Dekkerstraat. Ook 
hier werd het ruitje van de cabi-
ne ingeslagen en werd er gereed-
schap van het merk Makita weg-
genomen.
Mochten er mensen zijn die iets 
verdachts gehoord of gezien 
hebben dan graag contact opne-
men met 0900-8844.
Gezien het hoge aantal meldin-
gen in de regio van inbraken in 
bedrijfsauto’s verzoekt de politie 
aan de eigenaren van bedrijfsau-
to’s om hun, meestal dure, elek-
trische gereedschap niet in hun 
voertuig te laten liggen.

Snoep/drankautomaat 
opengebroken
Castricum - Op het perron bij NS 
Station Castricum is een snoep/
drankautomaat opengebroken. 
Dit is vermoedelijk in de nacht 
van maandag 17 op dinsdag 
18 februari gebeurd. Een reizi-

ger ontdekte in de vroege och-
tend van dinsdag 18 februari dat 
er allemaal glas op de grond lag 
en zag vervolgens dat de snoep/
drankautomaat was opengebro-
ken.





Overzetten oud beeldmateriaal blijft doorgaan:
Loek Anderson sluit eigen fotohandel na zestig jaar

IJmuiden - Het winkellandschap in ons land is al jaren 
aan ingrijpende veranderingen onderhevig. Retailers 
komen en gaan, maar Loek Anderson wist het maar 
liefst zestig jaar vol te houden om zijn fotospeciaalzaak 
met succes te exploiteren. Van alle winkeliers aan de 
Kennemerlaan is hij er het langst gevestigd. Deze week 
was de winkel voor het laatst geopend, maar van stop-
pen is voor de 81-jarige winkelier echter geen sprake. 
Hij zet zijn activiteiten voort in het pand van drukke-
rij Elta.

De in Driehuis geboren Loek Anderson is een aimabele man 
die zijn klanten het allerbeste gunt. Dat hij service hoog in het 
vaandel heeft staan, merk je aan alles. Als onze verslagge-
ver hem belt om een afspraak te maken voor een interview, 
besluit hij het gesprek met: ,,Vergeet u de blauwe parkeer-
kaart niet?’’ Als een klant de winkel verlaat, loopt hij achter 
de toonbank vandaan om persoonlijk de deur open te hou-
den. Het zijn die kleine extra’s die je als klant het gevoel ge-
ven welkom te zijn en echt gewaardeerd te worden. ,,Je moet 
goed kunnen luisteren naar de mensen, dat is het allerbelang-
rijkste’’, weet Loek. Hij vervolgt: ,,Het geheim van een succes-
volle winkelier zit hem niet in het geven van hoge kortingen. 
Je moet een eerlijk advies geven, soms ook nee durven zeg-
gen en vooral ook geduldig zijn. Met een snelle babbel word 
je geen goede winkelier.’’ Al zestig jaar lang runt hij zijn win-
kel op basis van die uitgangspunten. De markt veranderde 
enorm, want zeker in deze branche volgden de evoluties el-
kaar in hoog tempo op. ,,Toen ik met de zaak begon had je 
van die boxcamera’s, later kwam de Agfa Clack. Vroeger had 
je smalfilm, later ging iedereen over op video. Ik ben altijd met 
de tijd meegegaan en verkocht steeds de nieuwste camera’s.’’

Hoe het allenaal begon
Het succesverhaal van Loek Anderson begon eind jaren 50. 
Aan de Lange Nieuwstraat was Foto Hollywood gevestigd en 
dat bedrijf opende aan de Kennemerlaan een tweede win-
kel onder de naam Foto Hobby. Loek werd er filiaalhouder 
en besloot uiteindelijk de zaak te kopen. ,,Vanaf dat moment 
noemde ik het Foto Loek Anderson.’’ Inmiddels was de win-
kel toen al verhuisd vanaf nummer 25 naar nummer 85-87. 
,,Destijds waren er veel meer winkels in de Kennemerlaan. 
Je had drie of vier damesmodezaken, drie herenmodezaken, 
twee juweliers, alles bij elkaar wel zestig winkels. Dat zijn er 
nu nog ongeveer de helft. Ik heb veel ondernemers zien ko-
men en ook weer zien gaan. Ik zit er nu het langst van alle-
maal, mijn overbuurman Abelia is denk ik de nummer twee, 
die zit daar al vijftig jaar.’’ In de jaren 60 waren de regels voor 
het runnen van een fotohandel nog zeer strikt. Het maken 
van (pas)foto’s was voorbehouden aan mensen die het vak-
diploma fotografie hadden behaald. Loek beschikte niet over 
dit diploma, maar maakte desondanks af en toe pasfoto’s 
in zijn winkel. Het leverde hem een boete op. ,,Op een dag 
kwam er een melkboer in de winkel, hij wilde een pasfoto la-
ten maken. Terwijl hij plaatsnam in de studio, kwam er een 
controleur van economische zaken binnen. Hij vroeg of ik 
pasfoto’s maakte en ik antwoordde ‘Nee, ik maak geen pas-
foto’s.’ Toen deed die melkboer het tussenraampje open en 
zei ‘Zeg Loek, maak je nou die pasfoto nog? Ik heb niet de he-
le middag de tijd!’ Ja, toen hing ik en kon ik betalen.’’

Diverse filialen
Loek koos ervoor om zelf altijd handelaar te blijven en, los 
van wat sessies in de winkel, zelf niet beroepsmatig te gaan 

fotograferen. Hij nam in plaats daarvan fotografen in dienst 
en hij breidde het aantal winkels uit. ,,Als je maar één win-
kel had, dan was je eigenlijk niets. Je moest meer filialen heb-
ben, zodat je meer omzet kon draaien en een betere prijs kon 
bedingen bij de leveranciers. Ik was ook één van de oprich-
ters van Combi Foto, een coöperatie met driehonderd aan-
gesloten winkels.’’ De filialen die Loek Anderson in de regio 
opende, verkocht hij uiteindelijk allemaal weer. ,,De laatste 
was de winkel in Velserbroek. Die heb ik gehad van 1994 tot 
2006 en die is heel succesvol geweest. Daar hebben we de 
hele opkomst van de mobiele telefoon meegemaakt en daar-
mee hebben we flink gescoord.’’ Het was zijn filiaalhouder die 
hem op deze gedachte bracht: ,,Hij vroeg me of hij het mocht 
proberen. Hij zou het drie maanden proberen, lukte het niet, 
dan kon het hele spul teruggestuurd worden. Maar vanaf de 
eerste dag ging het heel goed. Zelfs zo goed, dat de fotohan-
del ondergeschikt werd aan de verkoop van telefoons.’’ Dan 
wordt het gesprek met Loek onderbroken. Een man rent de 
winkel in en vraagt om een pasfoto. ,,U bent zeker een boot-
vluchteling?’’, lacht Loek. De man knikt en legt uit dat hij heel 
veel haast heeft. Snel wordt de pasfoto gemaakt en betaald, 
waarop de man direct weer vertrekt. ,,Als mensen bij de boot 
naar Engeland niet de juiste documenten hebben en snel een 
pasfoto moeten laten maken, worden ze door de Marechaus-
see naar mij doorverwezen’’, verduidelijkt Loek.

Prachige anekdotes
Zestig jaar ondernemerschap levert prachtige anekdotes op. 
,,Mensen brachten hun fotorolletjes om de foto’s te laten af-
drukken, maar soms werden ze niet opgehaald. Ik gooide 
nooit iets weg, maar deed ze ergens in een doosje of in een 
laatje. Toen ik een keer wat ging opruimen, zag ik een naam 
en telefoonnummer staan van iemand op het Marktplein. Ik 
heb diegene gebeld en gezegd ‘Uw foto’s zijn klaar’ waarop 
die man zei ‘Oh, dan kom ik ze meteen halen’. Het was twin-
tig jaar later, we hebben er samen hartelijk om gelachen. Er 
was ook eens iemand die dia’s wilde laten maken. Toen de 
dia’s binnen waren gekomen, kwam ik die man ergens op 
straat tegen, dus ik zei: ‘Je dia’s zijn klaar’. Maar hij kwam ze 
niet halen en ik sprak hem later weer. Dat ging zo een paar 
jaar door en uiteindelijk heb ik ze weggegooid. Een week la-
ter kwam die man de winkel binnen. Ja, toen was hij te laat.’’ 
Door zijn streven om zijn klanten altijd het beste te bieden en 
zijn eerlijke en open handelswijze, heeft hij in de loop der ja-
ren nooit problemen met klanten gehad. ,,Ja, één keer. Een 
man had zijn camera gesloopt en werd zo boos dat hij bij-
na een vitrine kapotsloeg. De politie heeft me toen gevraagd 
of ik aangifte wilde doen, maar dat heb ik niet gedaan. Een 
week later kwam die man in de winkel om zijn excuses aan 
te bieden.’’

Overzetten oude foto’s en films blijft doorgaan
Vandaag sluit Loek Anderson het tijdperk van de fotozaak 
af. Maar toch ook niet helemaal: ,,Bij drukkerij Elta aan de 
Trompstraat 1 ga ik verder met het overzetten van oude beel-
den op DVD, USB of HDD. Ook kan ik daar nog steeds van 
dierbare foto’s of dia’s een afdruk maken en analoge films 
ontwikkelen. Ik krijg soms klanten die via familie weer zijn 
doorverwezen. Ze komen uit de hele regio, van Sint Pancras 
tot Zwanenburg.‘’ Elta is van maandag tot en met donderdag 
geopend tussen 08.15 en 17.00 uur, op vrijdag van 08.15 
tot 16.00 uur. Zelf is Loek met ingang van volgende week op 
dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur aan-
wezig. (Tekst en foto: Bos Media Services)

Had ik maar…
Regelmatig kom ik deze 
woorden tegen. Had ik 
maar meer aangedrongen 
om eerder naar de dokter 
te gaan: na overlijden van 
haar dierbare die introvert 
was en nooit klaagde. Had 
ik maar een second opi-
nion gevraagd: na overlij-
den van zijn dierbare die na 
een aanvankelijke onjuiste 
diagnose, pas laat behan-
deling kreeg. Had ik hem 
maar niet naar het ver-
pleeghuis laten gaan: waar 
hij zich zo eenzaam voelde.
Een schuldgevoel is een 
ingewikkelde en vermoei-
ende emotie. Steeds maar 
de gedachte wat je wel of 
niet had moeten doen.
Later in het rouwproces 
kunnen schuldgevoelens 
gaan over het te weinig be-
zoeken van het graf, over 
de spullen van de dierbare 
die je hebt weggedaan, of 
over dat je weer vrolijk kunt 
zijn.
Veel mensen krijgen uit 
de omgeving de goedbe-
doelde opmerking, dat je 
je absoluut niet schuldig 
hoeft  te  voelen. Je hebt 
gedaan wat je kon. Het is 
goed wat je doet. Voor de 
nabestaande is het echter 
niet gemakkelijk om dat 
ook echt zo te voelen.
Wat kan helpen is bij-

voorbeeld een brief aan 
de overleden dierbare te 
schrijven waarin je  de er-
varen gevoelens van spijt 
aanbiedt en de brief voor 
te lezen. Schrijven kan 
louterend werken. Zo kun 
je ook in een dagboek de 
schuldgevoelens van je af-
schrijven.
Vooral van belang is de ge-
voelens serieus te nemen. 
Je kunt je realiseren dat 
niemand perfect is en ie-
dereen recht heeft op ‘fou-
ten’. Misschien kun je dan 
wat milder naar jezelf zijn.
Iemand zei mij ooit zich 
schuldig te voelen omdat 
ze minder aan haar dier-
bare moest denken. Min-
der aan iemand denken is 
echter iets heel anders dan 
iemand vergeten. ‘Dood 
ben ik pas, als jij mij bent 
vergeten.’ zong Bram Ver-
meulen treffend.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Onlangs sprak minister Grapperhaus met de Tweede Kamer over cri-
minaliteitsbestrijding. Daarbij werd speci�ek aandacht besteed aan 
maatregelen om te zorgen dat minder ouderen slachto�er worden 
van High Impact Crimes. High Impact Crimes zijn zeer ingrijpend voor 
slachto�ers, want het gaat om woninginbraken, geweld, straatroof en 
overvallen. ANBO werkt nauw samen met het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid om ouderen weerbaarder te maken: met veiligheidschecks 
bij senioren thuis en met de Veiligheids10Daagse die ANBO vanaf 30 
maart organiseert.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: ,,Uit cijfers blijkt dat 
het aantal slachto�ers van High Impact Crimes van 65 jaar of ouder in 
de afgelopen drie jaar met circa 17 procent is afgenomen. Dat is goed 
nieuws. Toch waren er in 2018 nog 16.597 oudere slachto�ers. ANBO 
doet er daarom alles aan om ouderen weerbaar te maken. Dat doen 
we door advies te geven hoe mensen hun woning (nog) beter kun-
nen beveiligen, een babbeltruc kunnen herkennen en weten hoe ze 
moeten reageren als iemand aanbelt en om hulp vraagt. Maar ook hoe 
ouderen veilig online actief kunnen zijn en geen slachto�er worden 
van bijvoorbeeld phishing of andere online criminaliteit.”

Verschillende workshops over veiligheid
Samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de Politie, de Rabobank, 
ABN AMRO, Google, ING, Interpolis, Startpagina.nl, gemeenten en de 
Risk Factory’s in Twente en Venlo organiseert ANBO voor de derde keer 
de Veiligheids10daagse voor senioren. Minister Ferd Grapperhaus trapt 
de Veiligheids10Daagse op 30 maart 2020 o�cieel af in Den Haag.

Voor alle ouderen in Nederland
Vanaf 30 maart t/m 16 april kunnen ouderen in Leeuwarden, Hoofd-
dorp, Tilburg, Apeldoorn en nog vele andere plekken in het land 
verschillende workshops volgen op het gebied van veiligheid: over 
het voorkomen van babbeltrucs, woningbeveiliging, veilig online be-
talen, de rol van de wijkagent en nog veel meer. Het is gratis en voor 
iedereen toegankelijk.

Kijk voor meer informatie op: www.anbo.nl/veiligheids10daagse-2020

Veiligheids10Daagse om 
ouderen weerbaar te maken 

tegen criminaliteit
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Veel enthousiaste deelnemers 
bij de sportieve vakantieactiviteiten
Castricum - In de voorjaarsva-
kantie hebben 230 kinderen mee 
gedaan aan de gratis vakantieac-
tiviteiten van Team Sportservice 
Kennemerland. Met veel enthou-
siasme werd er gesport en ge-
speeld op verschillende locaties 
in de buurt. Tijdens alle schoolva-
kanties worden gratis activiteiten 
georganiseerd voor kinderen tot 
en met 12 jaar uit de gemeenten 
Castricum en Heemskerk. 

Rennen over de stormbaan, over 
de kop met de saltostoel en tram-
poline, schommelen en voet-
ballen met ADO’20. Slechts een 
greep uit de activiteiten die de 
kinderen konden doen tijdens 
de mega sportinstuif en kleu-
terinstuif in de sporthal ‘de Wa-
terakkers’ in Heemskerk. Mascot-
te Druppie was ook weer van de 
partij. Druppie stimuleert kinde-
ren om vooral water te drinken. 
Ook in Limmen werd enthousi-
ast gesport en gespeeld tijdens 
de sportinstuif in ‘de Enterij’. Voor 
de allerjongsten was er peuter-
gym. Onder leiding van de vak-

leerkrachten van Team Sport-
service en Trudie van Ommeren 
van TOSS konden de peuters sa-
men met hun ouders heerlijk spe-
len in sportzaal ‘de Velst’. De peu-
tergymles is een nieuwe activiteit 
van Team Sportservice en vanwe-
ge het succes ervan zal het ze-
ker vaker terugkomen in het pro-
gramma. 
De vakantie sloot af met de mini 

multigames, een leuke activiteit 
met allerlei balspellen voor kin-
deren uit groep 3 tot en met 8. 
Wie de volgende vakantie ook 
mee wil doen met de gratis ac-
tiviteiten van Team Sportservice 
Kennemerland moet de websi-
te goed in de gaten houden. Be-
gin april wordt daar het program-
ma van de meivakantie gepubli-
ceerd. (Foto: aangeleverd)

Prachtig bedrag voor KiKa
Klanten van DEEN zamelen
voor € 15.421 lege flessen in

Stichting KiKa

Jaarlijks krijgen ruim 550 kin-
deren in Nederland kanker. 
Op dit moment geneest 75 
procent van deze kinderen. 
Dat moet en dat kán beter. 
Het doel is om dit percentage 
te verhogen naar 95 procent. 

KiKa werft fondsen voor ver-
nieuwend onderzoek en ande-
re activiteiten op het gebied 
van kinderkanker. 

De gehele opbrengst van de 
cheque zal gebruikt worden 
voor:

- Wetenschappelijk onderzoek 
naar de genezing van kinder-
kanker
- Verbetering van de kwaliteit 
van behandelingen
- Vermindering van bijwerkin-
gen na behandelingen 
- Ondersteuning van het Prin-
ses Máxima Centrum (het 
grootste kinderoncologisch 
centrum van Europa)
- Voorlichting over kinderkan-
ker

Van links naar rechts: Steffie 
Jansen en Tuba Saritas van Ki-
ka en Geertje Meijer (Marketing-
manager DEEN) (foto: aangele-
verd)

Regio - In januari hebben klanten van DEEN massaal lege �essen 
ingezameld voor de statiegeldactie van KiKa. Op maandag 17 fe-
bruari overhandigde marketing manager van DEEN Geertje Me-
ijer de cheque aan Tuba Saritas en Ste�e Jansen van KiKa. „Klan-
ten van DEEN hebben met veel enthousiasme hun lege �essen in-
geleverd voor KiKa. In totaal zijn er ruim 60.000 �essen ingeza-
meld, goed voor een mooie cheque van € 15.421,65.” aldus Geer-
tje. Tuba Saritas is onder de indruk van de opbrengst. „Wat een 
fantastisch bedrag is het geworden! Het is bovendien mooi om 
deze campagne af te ronden op de plek waar DEEN alle lege �es-
sen heeft verzameld.”

In Cultureel Centrum Vredeburg
46e Limmen Artistiek & Creatief

Limmen - Limmen Cultuur organi-
seert op 7 en 8 maart alweer voor 
de 46e keer de expositie Limmen 
Artistiek & Creatief. Ook dit jaar is de 
animo om te exposeren weer groot. 
Vele kunstenaars hebben zich aan-
gemeld om deze twee dagen te 
staan in Cultureel Centrum Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64 te Lim-

men.
Het grootste deel van de kunste-
naars komt uit Limmen, Castricum, 
Uitgeest en Heiloo, maar ook uit 
Heerhugowaard, Egmond Binnen 
en Winkel. 
De beide verdiepingen van Cultu-
reel Centrum Vredeburg zijn gevuld 
met schilderijen, sieraden, hout en 

marmerimitaties, keramisten en 
een aantal kunstenaars maakt ge-
bruik van gerecyclede materialen. 
Heel erg van deze tijd. Op beide da-
gen (bij goed weer) is er een buiten-
activiteit. Monique Bakker en Rena-
te Haanappel gaan Raku stoken.
Op zondag 8 maart is er van 14.00 
tot 16.00 uur muzikale opluiste-
ring van gitarist Marjan Weurding 
uit Limmen. Zij speelt akoestisch en 
kan zich gemakkelijk door Cultureel 
Centrum Vredeburg bewegen.
Ook is er, alweer voor de vijfde keer, 
een tekenwedstrijd voor scholen 
uit Limmen. Beide scholen in Lim-
men doen hieraan mee en het the-
ma voor dit jaar is ‘Gezond Eten’. Op 
zondag 8 maart om 11.30 uur is de 
prijsuitreiking door kunstenaars 
Tinie Hanck en Tineke Kramer - Pijn-
appel. 

De deuren van Vredeburg zijn ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Kijk voor het ge-
hele programma op www.limm-
mencultuur.nl. (Foto: aangeleverd)

Lezing Jan Tromp in Dorpskerk
Castricum - Op dinsdag 3 maart 
is er om 20.00 uur in de Dorps-
kerk een lezing over Ethiopische 
Kruisigingsafbeeldingen: De vijf-
de nagel door Jan Tromp*
In de zestiende eeuw werden de 
contacten tussen Ethiopië en Eu-
ropa frequenter en intenser. De 
Portugezen worden te hulp ge-
roepen om het land te bevrijden 
van de islamitische hoofdman 
Ahmed ibn Ibrahim, bijgenaamd 
Grañ, de linkshandige. Vanuit Por-
tugal arriveert een strijdmacht 
van 400 man onder leiding van 
Christobald da Gama, zoon van 
Vasco. Christobald wordt door 
Grañ onthoofd, alvorens hij zelf in 
1543 wordt verslagen in de buurt 
van het Tana meer. Grañ had in-
tussen bijna alle kerken verwoest 
en met vele manuscripten zijn 
kampvuren brandend gehou-
den. Na deze periode worden tal-
rijke nieuwe kerken gebouwd en 
dat gaat gepaard met een op-
bloei van de kerkelijke schilder-
kunst. De Jezuïeten voeren pren-
ten en geschriften in, waardoor 
de Ethiopische clerus in aanra-
king komt met afbeeldingen van 

de kruisiging. Die worden nu ook 
afgebeeld in kerken, naar westers 
voorbeeld dus, maar meestal aan-
gepast aan de Ethiopische tradi-
tie. Dat riep de volgende vraag 
op: Hoe kan het dat in afbeeldin-
gen van de arma christi zonder 
uitzondering vijf nagelen worden 
getoond, terwijl er in de westerse 
cultuur aanvankelijk vier en later 

drie nagelen voorkomen? Over 
deze vraag zal de lezing van Jan 
Tromp gaan.
*Jan Tromp ging na zijn pensi-
oen als docent Frans aan het Bon-
hoe�ercollege, kunstgeschiede-
nis studeren met als afstudeeron-
derwerp: gehouwen gebouwen, 
rots- en grotkerken in Noordelijk 
Ethiopië.

Vijf nagelen in Ethiopië (Foto: aangeleverd)

Castricums schrijverscollectief 
presenteert ‘Aangespoeld’
Castricum - Het Castricumse 
schrijverscollectief 500 Magazi-
ne aan Zee presenteert op zon-
dag 8 maart zijn tweede verha-
lenbundel. In maximaal 500 woor-
den per verhaal nemen de schrij-
vers de lezer mee naar een andere 
wereld. Het eerste exemplaar van 
‘Aangespoeld’ wordt op 8 maart 
om 14.00 uur bij Boekhandel Laan 
in Castricum aangeboden aan 
strandvonder Dirk Bakker. 
 
De presentatie start met een ver-
haal van Castricums’ eigen strand-
vonder, Dirk Bakker. In de vijftien 
jaar dat hij strandvonder is spoel-
den er vele bijzondere vondsten 
aan. Vervolgens lichten de au-
teurs een tipje van de sluier op 
door enkele verhalen uit de bun-
del voor te lezen. Tot slot is er ge-
legenheid om de bundel te kopen 
en te laten signeren. In de pauze 

en na a�oop is er ko�e en taart te 
koop in de boekproeverij. Na de 
boekpresentatie is ‘Aangespoeld’ 
verkrijgbaar bij boekhandel Laan 
en via www.500magazineaanzee.
nl. 
 
Castricumse roots
500 Magazine aan Zee bestaat uit 
tien vaste schrijvers die allen Cas-
tricumse roots of op zijn minst 
een binding met de zee hebben. 
Bert Roodhof en Bregje van der 
Steeg schreven voor de bundel. 
En ook Inge Eusman, Bea Jansen, 
Maarten Ka, Edgar Nijman, Marius 
Pater, Margot de Zeeuw en Edgar 
Zonneveldt.  ‘Aangespoeld’ is de 
tweede bundel van 500 Magazine 
aan Zee. Eerder publiceerde het 
collectief al ‘Lezer gezocht’.
 
500magazineaanzee.nl publiceert 
wekelijks verhalen van vaste en 

gastauteurs. Daarnaast zijn er re-
gelmatig gedichten te lezen. Er is 
maar één regel: bijdragen mogen 
niet langer zijn dan 500 woorden. 
(Foto: aangeleverd)

Sam Terluin (10) springt met Viola 
naar Noord-Hollands kampioenschap
Limmen - Zaterdag 22 februa-
ri is Sam Terluin (10) uit Limmen, 
lid van de Hippische Sportver-
eniging Heiloo, samen met haar 
Shetlandpony Viola Noord-Hol-
lands kampioen geworden in de 
klasse B-categorie A-B pony’s in 

Barsingerhorn.
Ze heeft tweemaal het parcours 
foutloos gesprongen en deed 
dat ook nog binnen de vastge-
stelde tijd. Met het winnen van 
dit Kampioenschap heeft Sam 
zich geplaatst voor het Neder-

lands Indoor Spring Kampioen-
schap dat wordt gehouden op 
20 maart op het KNHS terrein in 
Ermelo.

Sam en Viola kunnen dan Neder-
lands Kampioen worden. 

Castricums scholentoernooi tafeltennis
Castricum - Op zondag 8 maart 
organiseert tafeltennisvereniging 
Castricum een scholentoernooi 
tafeltennis in het eigen clubge-
bouw aan de Gobatstraat 12a in 
Castricum. 
Het is een toernooi voor kinde-

ren van groep 6, 7 en 8 van alle 
basisscholen uit Castricum. Het 
toernooi start om 12.00 uur en 
eindigt om 17.00 uur. Kom met 
sportschoenen zonder zwarte zo-
len in verband met de sportvloer. 
Batjes kunnen geleend worden 

bij de tafeltennisvereniging. Op-
geven kan via email: bartklomp@
ziggo.nl. Geef je op met naam, 
leeftijd, groep en schoolnaam. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij 
Bart Klomp: 0251-670375. (Foto: 
aangeleverd)



NL-Doet: Opening Podium Boshut bij Boshutten Sint Wilfried

Doel van de stichting
Het doel van de stichting is het 
exploiteren van boshutten die 
beschikbaar worden gesteld 
voor activiteiten met jeugd en 
jongeren, waaraan een plezie-
rige beleving van de vrije tijd 
wordt geboden en waardoor 
een bijdrage wordt geleverd aan 
de vorming van hun persoonlijk-
heid. Per seizoen genieten cir-
ca 1100 kinderen en jongeren, 
afkomstig van scholen of sport-
clubs uit heel Nederland, van de-

ze locatie aan de rand van Bos en 
Duin. Er zijn zelfs TV-opnames 
gemaakt door Telekids over de 
Bom Volle Kennis Club.
Ook zijn de boshutten te gebrui-
ken voor activiteiten met een 
spiritueel en natuur-educatief 
karakter: „Tot rust komen, je weer 
van je omgeving bewust wor-
den en energie vergaren, daar-
in schuilt de aantrekkingskracht 
van deze natuurlijke stilte plek. 
En als je alle theorieën dan weg 
denkt, weet je dat je ook zelf zo’n 

plek kunt scheppen.  Alles wat je 
nodig hebt, is een plaats om te 
zitten en de weldaad van de stil-
te om je heen, gewoon met je-
zelf”.

Geschiedenis
Een klein stukje geschiedenis: De 
Boshutten zijn geheel van hout 
en eind jaren vijftig is de eerste 
hut gebouwd. Tot en met 2001 
zijn de hutten uitgebreid om aan 
alle speltakken van Scouting St 
Wilfried een onderkomen te  bie-

den. In Castricum bestonden er  
vier groepen. Er was een meisjes- 
en een jongensgroep en er was  
onderscheid  tussen katholiek en 
protestant. De Sint Wilfriedgroep 
is ontstaan vanuit de katholieke 
Sint Pancratiuskerk, waarvan de 
grond en de hutten werden ge-
huurd, en in 1998 heeft  Stich-
ting Scouting Sint Wilfried  al-
leen de hutten overgenomen 
van de kerk. In 2004 is scouting-
groep Sint Wilfried opgehouden 
te bestaan. Er was onvoldoen-
de animo om hiermee door te 
gaan. Tot op heden is er één gro-
te scoutinggroep op scouting 
pad 3/5.
Het toenmalige stichtingsbe-
stuur Sint Wilfried heeft zich lan-
ge tijd beraad over een nieuwe 
bestemming voor de scouting-
hutten, deze waren erg verpau-
perd en hadden dringend on-
derhoud nodig. Eind 2006 is het 
toenmalige stichtingsbestuur 
opgeheven. 
Eén van de bestuursleden, Mar-
cel de Geest, had echter een plan 
en dit plan kon alleen slagen als 
er voldoende  vrijwilligers waren 
om hem met dit plan te onder-
steunen. Er meldden zich spon-
taan vijf vrijwilligers aan, man-
nen die in de scoutingtijd ook 
actief waren. Ze wilden de ko-
mende  jaren geheel op vrijwilli-
ge basis helpen met het opknap-
pen van de scoutinghutten, zo-
doende kon in februari 2007  de 
nieuwe Stichting Boshutten Sint 
Wilfried worden opgericht. In-
middels heeft de groep zich uit-
gebreid met nog drie vrijwilli-
gers. Sinds die tijd werd er vanaf 
1 november tot en met 1 april op 
de vrijdagavonden onderhoud 
gepleegd en er werden vernieu-
wingen aangebracht. 

Klokkentoren
In 2016 is er tijdens de NL-Doet 

dag een klokkentoren in gebruik 
genomen, om een klok van de 
gesloten Maria ten Hemelopne-
mingkerk een nieuwe bestem-
ming te geven. De vrijwilligers 
van de stichting hebben dit to-

rentje gebouwd op één van de 
boshutten. Deze klok wordt elek-
trisch bediend en luidt alleen bij 

speciale gelegenheden, of op 
verzoek van de buurtbewoners.  
Er is dus een heuse Zanderij klok 
gekomen met de naam Wilfried.
Podium

Dit jaar gaat er met NL-Doet weer 
iets bijzonders gebeuren op de 
Zanderij aan Scoutingpad 1. Jo-
nathan de Geest en Fenna Stee-
man  gaan namelijk om 16.00 
uur het podium openen. Een po-
dium dat gebouwd is door de 
fantastische Boshut vrijwilligers. 
Een podium voor kleinschalige 
optredens voor kinderen, maar 
een volwassene die het leuk 
vindt om zijn gitaar te pakken is 
natuurlijk ook van harte welkom.
Met de steun van de vrijwilligers, 
eigen �nanciële middelen en 
particuliere sponsors hopen de 
boshutten nog jaren het onder-
komen te zijn voor jeugd en jon-
geren. Bezoek ook eens de web-
site: www.boshutten.nl en de Fa-
cebook pagina. Of kom om 16.00 
uur bij de opening van Podium 
Boshut, aan het eind van de NL-
Doet dag op 14 maart. (Foto’s 
aangeleverd)

Castricum - Op 14 maart, de nationale NL-Doet dag, is het alweer dertien jaar geleden dat Stich-
ting Boshutten Sint Wilfried in het leven is geroepen. Deze stichting is ontstaan uit Scouting Sint 
Wilfried. Deze Scoutinggroep is, na bijna 60 jaar bestaan te hebben, in 2004 opgeheven en had 
aan de rand van het duinterrein haar onderkomen. De hutten worden nu beheerd en onderhouden 
door Stichting ‘Boshutten St. Wilfried’.

Pancratius Toneel op herhaling
Castricum - Twaalf jaar gele-
den kon er kennis worden ge-
maakt met de bewoners van ‘Hui-
ze van Speykstraat’. Hoe gaat het 
nu met Isar, Bram, Lisette en Fem-
mie? Wonen ze nog steeds tus-
sen die beschermende muren 
en onder toezicht van sociothe-
rapeute Toos? Een avond onver-
valste humor in het komische blij-
spel van Ton Davids, een vervolg 
op ‘Gewoon te Gek’ dat Pancrati-
us in 2008 ten tonele bracht. Toen 
werd het stuk in ‘De Clinghe’ op-
gevoerd, nu is er onderdak ge-
vonden in Geesterhage – Theater 
Koningsduyn. 
Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zon-
dag 8 maart is het zover, dan zal 
dit komische stuk opgevoerd 
worden. Aanvang vrijdag en za-
terdag om 20.15 uur en zondag 
om 14.15 uur. Kaarten à € 12,50 
(incl. consumptie) zijn te verkrij-
gen bij The Read Shop en Boek-
handel Laan. 
Reserveren kan bij pancrati-

us@ziggo.nl of telefonisch: 06-
21262942 of via de website 
www,pancratiustoneel.nl. Voor 

zondagmiddag geldt voor 65+ 
een tarief van € 7,50 (incl. con-
sumptie). (Foto: aangeleverd)

Voorjaarsbloeiers laten zich zien
Castricum - Het is wat ongewoon om te zien dat krokussen en narcissen nu al hun nek uitsteken, terwijl 
de winter nog in volle gang is. Ook sneeuwklokjes lijken de sneeuw niet te willen afwachten en fruitbo-
men staan al volop in bloei. Door de extreem warme winter ligt de natuur zo’n vijf weken voor op de ge-
middelde ontwikkeling van 50 jaar geleden en 2½ week voor op het gemiddelde van de afgelopen 19 jaar. 
Een record is het niet, want de start van de lente was in 2008 en 2016 ook rond deze tijd. (Henk de Reus)

Grote brandweeroefening
in Castricumse duinen

Op de parkeerplaats bij de Hoep 
werden diverse containers op-
gesteld en van daaruit werd alles 
aangestuurd. Er stond een water-
wagen klaar om de tankautospui-
ten weer te vullen met water als ze 
leeg waren na hun inzet, zodat ze 
opnieuw ingezet konden worden. 
Het doel van de oefening was om 
bij een grote duinbrand snel in ac-
tie te kunnen komen, de weg te 
vinden in het duingebied, kaartle-
zen en het watertransport vlot op 
gang brengen met behulp van wa-
terwagens. Het was een zeer ge-
slaagde dag voor de brandweer 
met toch weer wat leerpunten die 
ze mee kunnen nemen in de prak-
tijk. Zaterdag 29 februari is er weer 
zo’n oefendag voor de brandweer-
korpsen. Deze zal dan gehouden 
worden in het duingebied van 
Schoorl. (Foto: Hans Peter Olivier)

Castricum - Zaterdag werd er een grote brandweeroefening ge-
houden in de duinen van Castricum. In de ochtend deden hier de 
volgende brandweerkorpsen aan mee: Castricum, Callantsoog, 
Egmond en Julianadorp. Ook de boswachters van PWN waren van 
de partij. ‘s Middags deden de brandweerkorpsen van Beverwijk, 
Bergen, Schoorl en Den Burg mee aan de oefening.

Melding vermissing meisje
Castricum - Donderdagmiddag 
was er omstreeks 16.00 uur een 
melding van de vermissing van 

een tweejarig meisje. 
Toen de politie ter plaatse kwam 
bleek dat het meisje terecht was. 

De moeder had haar dochter sla-
pend onder de bank in de woon-
kamer aangetro�en.
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