
3 maart 2021Castricum e.o.

8
De metamorfoses
van het station

2
Uitkijktoren Papenberg  
open voor publiek

12
Ton en Hans maken 
berekening voor doelstelling 
klimaatakkoord in Castricum REGIO MEDIA GROEP

Castricum - Rond de nieuwe uitkijk-
toren bij de Papenberg trof de 
politie vorige week woensdag rond 
18.30 uur een groep van ongeveer 
twintig jongeren aan. 
Zij gaven aan dat ze gek werden van 
de coronamaatregelen en nu einde-
lijk weer eens gezellig samen wilden 
zitten. Op grond van de huidige 
beperkingen is het echter niet 

toegestaan om met meer dan twee 
personen bijeen te komen, uitge-
zonderd personen tot en met 12 
jaar. 

De aanwezige jongeren kregen een 
bekeuring voor groepsvorming. Er 
lag ook veel afval. Dat is, op verzoek 
van de politie, door de jongeren 
opgeruimd.

Groep jongeren overtreedt 
coronaregels bij Papenberg

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Limmen - Lammetjes worden meestal in de lente geboren, omdat ze dan grotere overlevingskansen hebben. Er is dan 
immers meer voedsel en de temperatuur stijgt. Dit schaap in een weiland aan de Schoollaan in Limmen trok zich daar 
echter niets van aan en pronkte al met haar kroost op de eerste dag van maart. Tekst en foto: Hans Boot

In maart roeren ze al hun staart…

Door Hans Boot

De middelbare scholen, leerlingen en 
hun ouders zijn blij met de medede-
ling van premier Rutte dat de 
opening van het middelbaar onder-
wijs vanaf 1 maart niet beperkt blijft 
tot de examenkandidaten en kwets-
bare leerlingen. Een woordvoerder 
van het Bonhoe�er College licht toe 
waarom een volledige openstelling 
praktisch nog niet haalbaar is: ,,Het 
kabinet kwam in de krokusvakantie 

met deze verruiming, dus deze week 
vergaderen directie en personeel 
over hoe het lesgeven vorm wordt 
gegeven en welke voorwaarden 
daarvoor gelden. Op 8 maart gaan 
we dan volgens de nieuwe roosters 
van start.”

Ook navraag bij het Jac. P. Thijsse 
College leverde hetzelfde resultaat 
op, maar directeur Patricia Bleeker 
van het Clusius College gaf aan dat 
haar school al iets verder is met de 

organisatie: ,,Wij waren al voor een 
groot deel open en hebben geantici-
peerd op het besluit van het kabinet. 
Dat betekent dat wij vanaf 2 maart 
de scholieren van de leerjaren drie en 
vier ontvangen, waar op 4 maart de 
leerlingen van jaar één en twee aan 
worden toegevoegd. Natuurlijk 
worden deze groepen wel gesplitst, 
omdat ze anders te groot zijn voor 
het handhaven van de coronamaat-
regelen. Het is goed dat de leerlingen 
elkaar weer kunnen ontmoeten en 
weer lekker mee kunnen doen aan 
de lessen in de groenvakken, kunst, 
techniek, technologie en ook niet te 
vergeten gymnastiek.”

Castricum - De heropening van de middelbare scholen laat om organisa-
torische redenen nog even op zich wachten. Deze week kunnen de eerste 
leerlingen van het Clusius College weer starten met fysiek onderwijs.

Middelbare scholen weer open
Het was maandag nog zeer rustig rond het Jac. P. Thijssecollege, maar daar komt verandering in. Foto: Hans Boot

NOUGATINE TAART MET VERS GEBRANDE NOUGAT, 
HAZELNOTEN EN SLAGROOM

DYONAISE TAART

9,95
12,95

GEOPEND
OP DINSDAG T/M VRIJDAG 
VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR

OP ZATERDAG  
VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR.

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

WEEKAANBIEDING

LAMSWORSTJES
25% KORTING

VLEESWARENTRIO 
KATENSPEK,  GEBRADEN 

GEHAKT  EN LIKKEPOT 
 SAMEN € 5,99

SOEP V/D WEEK:
PERUAANSE                         

ZOETE AARDAPPELSOEP 
PER POT € 4,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
ZUURKOOL STAMPPOT
+ ROOKWORST & JUS

SAMEN € 6,99



■ RIJKE GESCHIEDENIS
Wie op de top van de uitkijktoren staat, 
ziet neer op een gezond duinlandschap 
met eeuwenoude historie. Denk aan de 
Slag bij Castricum of aan het Oer-IJ dat 
hier ooit stroomde. Een informatiebord, 
gemaakt in samenwerking met onder 
andere Stichting Oud Castricum en Stich-
ting Oer-IJ, vertelt hier meer over. Twee 
windrozen op de toren wijzen op ijkpunten 
in het landschap. 

Vacatures Adviesraad 
Sociaal Domein 
Castricum 
De Adviesraad Sociaal Domein 
Castricum (ASD) is een onafhanke-
lijk adviesorgaan, dat het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Castricum (on)gevraagd 
adviseert over het gemeentelijke beleid 
in het sociaal domein. In de ASD zitten 
vrijwilligers, die wonen in de gemeente 
Castricum. De ASD zoekt twee nieuwe 
leden. 

Het sociaal domein is breed en betreft 
in ieder geval de Jeugdwet, de Partici-
patiewet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Bij de samen-
stelling van de ASD is spreiding van 
kennis over de verschillende inhoude-
lijke terreinen van het sociaal domein 
belangrijk. Wij vragen voor deze twee 
vacat res kennis van o  affiniteit met de 
Wmo en/of van (digitale) pr en commu-
nicatie. 

De volledige tekst van de vacature 
vindt u op https://www.castricum.nl/
raad-en-college/adviesraad-sociaal-
domein.  
Wij nodigen u van harte uit te reageren 
binnen twee weken na het verschijnen 
van deze advertentie via het 
onderstaande emailadres: vera@
asdcastricum.onmicrosoft.com.  
Als u nog vragen heeft over de vacatu-
res, dan kunt u contact opnemen met 
de voorzitter van de ASD, email 
cees@asdcastricum.onmicrosoft.com, 
telefoonnummer 0648981923. 

woensdag 3 maart 2021

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

 06 257 561 60 (whatsapp)
 info@castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Uitkijktoren Papenberg open voor publiek
RUIME BLIK OP DUIN EN CASTRICUM

Telefonisch spreekuur vervangt inloopspreekuur Sociaal Team
Door de huidige lockdown is een bezoek 
aan de inloopspreekuren van het Sociaal 
Team tijdelijk niet mogelijk. Het Sociaal 
Team is daarom gestart met een telefo-
nisch ‘inloopspreekuur’. Iedereen kan bij 
het Sociaal Team terecht met vragen over 
gezondheid, (mantel)zorg, ondersteuning, 
zelfstandig blijven wonen, werk, dag-
besteding, vervoer, geld, opvoeden en 
gezinsrelaties.

■ TELEFOONNUMMER EN TIJDSTIP 
SPREEKUUR

Wilt u gebruik maken van het telefonisch 

spreekuur, dan kunt u via onderstaande 
telefoonnummers op het genoemde tijd-
stip contact opnemen met het Sociaal 
Team uit uw woonplaats. U kunt uiteraard 
altijd een mail sturen. Ook kunt u buiten 
het spreekuur altijd contact opnemen 
met het algemene nummer 140251. Een 
medewerker van het Sociaal Team belt u 
dan terug. 

■ SOCIAAL TEAM CASTRICUM 1901
Iedere woensdag van 10.30 tot 12.30 uur
Telefoonnummer 06-19429686

Emailadres: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl

■ SOCIAAL TEAM AKERSLOOT LIMMEN DE 
WOUDE

Iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 
uur
Telefoonnummer: 06-25756038
Emailadres: sociaalteamakerslootlimmen-
dewoude@debuch.nl

■ SOCIAAL TEAM CASTRICUM 1902
Emailadres: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl

om zowel de natuur de ruimte te geven 
als om voor etsers en andelaars et 
netwerk aan paden uit te breiden. Denk 
verder aan de woningbouw, het Huis van 
Hilde, en de verbeteringen aan het sta-
tion. Voor inwoners en bezoekers is het 
gebied nu zeer aantrekkelijk en ook een 
geweldige uitvalsbasis naar de duinen of 
bijvoorbeeld het winkelgebied.”

Waterleiding en duinen als inspiratiebron
De opvallende vormgeving is naar ont-
werp van adviesbureau Eelerwoude en 
het buizenframe verwijst naar  waterlei-
dingen. Voor de golvende beweging van 
het loopdeel “de golf” stonden de duinen 
zelf centraal. De golvende dynamiek van 
zand, water en wind. Projectleider Mar-
tijn van Schaik: “Het zal niet lang duren 
voordat zich een roestlaagje vormt op 
het oppervlak en de toren een natuurlijke 
roestbruine kleur krijgt en op zal gaan 
in het landschap.” En dat is precies het 
beoogde resultaat, een duurzame toren 
die lang mee gaat, opvalt en tegelijkertijd 
in het landschap past. Ook bijzonder; de 
omvangrijke constructie gebruikt slechts 
een minimaal grondoppervlak. Door deze 
bewuste keuze gaat er geen centimeter 
natuur teveel verloren. 

■ ZELF KIJKEN
De toren is inmiddels open voor publiek. 
Net als in het hele duingebied gelden ook 
hier de landelijke coronamaatregels. Geef 
elkaar dus de ruimte, houd afstand en 
kom op een rustig moment alleen of met 
zijn tweeën. Buiten coronatijd geeft de 
toren ruimte aan acht tot tien bezoekers.

Online informatiebij-
eenkomst Schiphol 
over wijziging van het 
luchthavenverkeer

U krijgt een toelichting op de ontwerp-
wijziging van het Luchthavenverkeerbe-
sluit Schiphol en het opgestelde milieu-
e ectrapport. a de toelic ting k nt  in 
themasessies uw vragen stellen. 
De bijeenkomsten zijn op:
  dinsdag  maart  van .  r 
tot 17.30 uur

  dinsdag  maart  van .  r 
tot 21.30 uur

  donderdag  maart  van .  
uur tot 17.30 uur

  donderdag  maart  van .  
uur tot 21.30 uur

Van dinsdag 2 maart tot en met maan-
dag 29 maart 2021 kunt u uw zienswijze 
geven over de ontwerpwijziging. Meer 
informatie over de procedure en de 
bijeenkomsten vindt u op 
www.castricum.nl/Schiphol. 

■ TRAP, KLIMDUIN EN DUINREL
De constructie van staal heeft twee kijk-
richtingen, naar het oosten met uitzicht 
op Castricum en naar duinen en zee in 
het westen. Vorig jaar is door PWN en de 
gemeente al een trap naar het uitkijkpla-
teau aangelegd. Gebiedsmanager Ray-
mond Duindam: “Zowel met de trap als 
door de aanleg van de duinrel onderaan 
de Papenberg zijn de recreatievoorzienin-
gen verbeterd, terwijl er ook meer ruimte 
is ontstaan voor natuur. Een win-win 
oplossing, daar doe je het voor. De relatie 
tussen het duingebied, binnenduinrand 
en de polder wordt hierdoor beter beleef-
baar.” 

Volgens boswachters van PWN ontwik-
kelt de duinrel, ook wel smalle water-
loop, al erg mooi door het schone en 
ijzerrijke duinwater wat daar omhoog 
kwelt. Komend voorjaar zal het hier groen 
kleuren van de planten en zoemen van het 
leven. Een duinrel is goed voor planten, 
dieren en insecten die baat hebben bij 
helder, voedselarm water. 
 
■ ‘POORT NAAR DE DUINEN’
De Zanderij, het gebied achter station 
Castricum, is volop in ontwikkeling. 
Woningbouw, natuur, bereikbaarheid en 
recreatie maken daar deel van uit. Paul 
Slettenhaar: “Castricum heeft er met 
deze toren een mooie eyecatcher bij. We 
werken goed samen met PWN en met de 
Provincie Noord-Holland bij onze missie 
om van dit gebied een echte poort naar 
de duinen te maken. Er is veel werk verzet 

De BUCH zoekt!
- Een collega voor de functie “medewer-
ker wijken in het groenonderhoud” 

Kijk voor de vacaturetekst op   
http://werkenbij.debuch.nl

Op het hoogste punt van Castricum 
pronkt vanaf nu een zeven meter hoge 
uitkijktoren. Hiermee ronden PWN 
en gemeente Castricum de ontwik-
kelingen rondom de Papenberg af. 
Het gebied is nu aantrekkelijker voor 
bezoekers en tegelijkertijd heeft bijzon-
dere duinnatuur meer ruimte. De toren 
is op 19 februari geopend door wethou-
der van de gemeente Castricum Paul 
Slettenhaar, gebiedsmanager van het 
Noordhollands Duinreservaat Raymond 
Duindam en projectleider van PWN 
Martijn van Schaik.

Projectleider PWN Martijn van Schaik 
(achter) en wethouder Paul Slettenhaar 
(voor) Fotograaf: Fred van den Bosch

Gebiedsmanager Raymond Duindam 
(links) en Projectleider Martijn van Schaik 
(rechts) Fotograaf: Fred van den Bosch

Fotograaf: Fred van den Bosch



 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Brakersweg 4 
in Castricum 
C.F. Smeetslaan 2, 4 en 6 
in Castricum

het bouwen van een schuur, datum ontvangst  
24 februari 2021 (WABO2100435) 
het renoveren van 3 winkels, datum ontvangst 
23 februari 2021 (WABO2100424)

Dorpsstraat 42 
in Castricum

het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 23 februari 
2021 (WABO2100420)

Heereweg 19a 
in Castricum

het realiseren van een Bed and Breakfast, datum 
ontvangst 23 februari 2021 (WABO2100427)

Heer Hugostraat 12 
in Akersloot

het vergroten van de woning, datum ontvangst 
23 februari 2021 (WABO2100421)

Kapelweg 47 in Limmen

Mient 31 in Castricum

Molenweg 25 in Limmen

Pagenlaan (kavel 4 )  
in Limmen
Pagenlaan 2b (kavel 8)  
in Limmen
President Kennedylaan 3 
in Akersloot

Prinses Beatrixstraat 37 
in Castricum
Oosterzijweg 10-12-14 in 
Limmen
Visweg 11 in Limmen

Zeeweg 71 in Castricum

Zeeweg 71a in Castricum

het wijzigen van de kap van de aanbouw, datum 
ontvangst 24 februari 2021 (WABO2100428)
het bouwen van een overkapping, datum ontvangst 
24 februari 2021 (WABO2100434)
het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
22 februari 2021 (WABO2100405)
het bouwen van een woning, datum ontvangst 
18 februari 2021 (WABO2100389)
het bouwen van een woning, datum ontvangst 
19 februari 2021 (WABO2100392)
het vergroten van de woning en plaatsen van twee 
dakkapellen, datum ontvangst 20 februari 2021 
(WABO2100403)
het bouwen van een veranda/overkapping, datum 
ontvangst 23 februari 2021 (WABO2100417)
het tijdelijk bewonen van de gebouwen, datum 
ontvangst 18 februari 2021 (WABO2100387)
het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 
24 februari 2021 (WABO2100429)
het tijdelijk plaatsen van paviljoen Deining, datum 
ontvangst 25 februari 2021 (WABO2100442)
het tijdelijk plaatsen van Sport@Sea, datum ontvangst 
25 februari 2021 (WABO2100443)

Verleend
Adres Omschrijving
Amberlint 5 in Limmen 
(kavel 29)

het bouwen van een woning, verzenddatum 22 februari 
2021 (WABO2002682)

Dorpsstraat 39 
in Castricum

Martin Luther Kingstraat 5 
in Akersloot
Tulpenveld 14 in Limmen

het wijzigen van het gebruik van de begane grond, 
van horeca naar detailhandel, verzenddatum 12 februari 
2021 (WABO2002369)
het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), 
verzenddatum 23 februari 2021 (WABO2002687) 
het vergroten van de garage, verzenddatum 24 februari 
2021 (WABO2002074)

woensdag 3 maart 2021

 Agenda diverse raadsbijeenkomsten 4 maart 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

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

19.30 – 20.45 
Raadsinformatiebijeenkomst
Presentatie Hoofdlijnennotitie omgevingsvisie

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

U bent van harte welkom de vergade-
ringen van de raad virtueel bij te wonen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.

■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt 
u een idee voorleggen, meld u dan aan 
via de griffie per mail via raadsgriffie@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 15 maart. 

 Agenda’s vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

Gemeentenieuws

 Agenda Raadsplein 11 maart 2021 
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

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

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Dorpsstraat 70 
in Castricum 
Woude 36d in de Woude

het bouwen van 15 appartementen, verzenddatum 
22 februari 2021 (WABO2100012)
het realiseren van een B&B, verzenddatum 25 februari 
2021 (WABO2100018)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

 Commissies
19.30 – 21.00  Hoofdlijnennotitie Omgevingsvisie
19.30 – 20.15  Consultatie subsidieregeling Programmalijn Castricum 
 op de kaart
20.15 – 21.00  Zienswijze op toekomstvisie RAUM 2030
 Pauze
21.15 – 22.15 Moties en amendementen bij locatiekeuze nieuw zwembad  
 Noord-End 
21.15 – 22.15 Commissie Algemene Zaken* 
 1A Normenkader en controleprotocol jaarrekening 2020
 1B Tekstalternatief bij opnames van raads- en 
  commissievergaderingen 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 18 februari 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad
22.30 – 22.45  Raadsvergadering 
    1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Motie Sociale woningbouwprogrammering Limmen 
  Zandzoom
 B Zesde herziening exploitatieplan Limmen Zandzoom
 C Normenkader en controleprotocol jaarrekening 2020  
  (onder voorbehoud van commissiebehandeling) 
 D Locatiekeuze nieuw zwembad Noord-End inclusief moties  
  en amendementen (onder voorbehoud van commissie-
  behandeling)
 E Tekstalternatief bij opnames van raads- en commissie-
  vergaderingen (onder voorbehoud van commissie-
  behandeling)
 5 Sluiting

Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

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

Op grond van artikel 5:6  van de Alge-
mene plaatselijke verordening van de 
gemeente Castricum zal op 15 maart 
2021 een aanhangwagen aan Molenlei 
te Akersloot worden verwijderd. Wij wij-
zen erop dat de kosten voor het verwij-

deren ten laste van de eigenaar komen. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met team Handhaving
via 14 0251 met zaaknummer 
25022021/15:07/051403.

Verwijderen aanhangwagen 
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Maatschappelijk betrokken Marijke: 
‘Door verkiezingen maak ik ook kennis met anderen’ 
Ze woont hier nog niet zo lang, Marijke 
Mulder. En nu al is ze stembureaulid, in de 
RK Kerk. in haar ‘nieuwe’ gemeente, 
‘Ik ben hier nog vrij nieuw, maar wil de 
gemeente en de mensen graag leren ken-
nen. Ik vind het belangrijk dat alle inwoners 
hun stem kunnen laten horen. Ondanks dat 
er beperkingen zijn door de corona-maat-
regelen. In de cursus die je voor deze taak 
moet doen, leer je welke maatregelen zijn 
genomen. Geloof me: deze verkiezingen 
zijn écht helemaal corona-proof. Iedereen 
kan veilig komen stemmen.’
Marijke is 29 en studeert Social Work aan 
InHolland. Ze wil straks aan de slag in 
het maatschappelijk werk. Ze voelt zich 
betrokken bij haar woonomgeving, maar 
dat is door de corona-beperkingen niet 
altijd even makkelijk. ‘De studie is online, 
dus zoveel studiegenoten en docenten zie 
ik helaas niet. Gelukkig heb ik wel een heel 
leuke stage voor een dag in de week. En 
dit stembureauwerk is een dankbare en 
leerzame taak om ernaast te doen.’ 

CORONA-VEILIG STEMMEN 
OP 17 MAART

‘Feest van de 
democratie’ komt eraan 
De verkiezingen voor de 
Tweede Kamer zijn op 17 maart. 
Dan zullen er nog steeds corona-
maatregelen gelden. Dus maken 
wij de verkiezingen corona-proof. 
Hieronder staat hoe. 

  we hebben voor een deel andere 
stembureaus dan u gewend bent. 
Die zijn veel groter. Daardoor kunnen 
wij - en u als kiezer - goed afstand 
houden.
  we maken veilige looproutes, 
aparte in- en uitgangen, en 
‘eenrichtingsverkeer’
  mondkapjes, kuchschermen, 
handgel, schone potloden - het is er 
allemaal
  we maken aanraakvlakken vaak 
schoon
  ouderen kunnen ook op 15 en 16 
maart stemmen, of per brief. 

U kunt alles nalezen op 
www.castricum.nl/verkiezingen, 
Heeft u vragen? Bel ons (tel. 14 0251) of 
mail naar verkiezingen@castricum.nl

Weten wat de 
Tweede Kamer doet? 

e i  di   l e van de  
‘Die ene dag dat jij de macht hebt’: 
(https://youtu.be/C0qCe8ZzQII)

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

Van Speijkkade Castricum
• Gymzaal Vondelstraat Castricum
• De Oude Keuken Oude Parklaan Castricum
• FASE FIER Castricum

• Huis van Hilde Westerplein Castricum 
- open van 00.00 tot 20.00 uur

• ’t Kruispunt Akersloot
• Sportcentrum De Lelie Akersloot
• De Storey Club Akersloot 
• Het Kleurenorkest Limmen
• Vredeburg Limmen
• Sportcentrum De Enterij Limmen 
• mobiel stembureau:
 1.  Sans Souci: 11.00 - 12.00 

(alleen voor bewoners)
 2. De Kemphaan, de Woude: 19.00 - 20.30

LET OP: Bent u jonger dan 70 jaar maar heeft u een kwetsbare gezondheid? 
Dan mag u ook op 15 of 16 maart komen stemmen (zie ‘Ik ben 70 jaar of ouder’). 

Ik ben jonger dan 70 jaar. 
Waar kan ik stemmen? 
Op 17 maart neemt u uw stempas en 
uw identiteitsbewijs mee naar het stem-
bureau. U kunt die dag stemmen tussen 
7:30 en 21:00 uur.

■ ANDERS DAN ANDERS!
We maken dit keer gebruik van grote, 
ruime stemlocaties. Het kan dus zijn dat 
het stembureau waar u meestal heen 
ging, dit keer ‘niet meedoet’. Waar u 
kunt stemmen, staat in de lijst hiernaast. 
Voorop uw stempas staat het adres van 
het dichtstbijzijnde stembureau. Wilt u 
daar alstublieft gaan stemmen? Zo sprei-
den we de mensen die komen stemmen 
gelijkmatig over de stembureaus. Als 
dat echt niet lukt, mag u naar een ander 
stembureau in de gemeente komen. 

Ik ben 70 jaar of ouder. 
Waar en hoe kan ik 
stemmen? 
■ U STEMT IN EEN STEMBUREAU OP 15, 

16 OF 17 MAART 
Bent u 70 jaar of ouder? Dan zijn er voor 
u extra dagen om te stemmen. U kunt 
met uw stempas niet alleen op 17 maart 
maar ook op 15 of 16 maart uw stem uit-
brengen. Zo spreiden we de mensen die 
komen stemmen over meerdere dagdelen. 
We maken dit keer gebruik van grote, 
ruime stemlocaties. Het kan dus zijn dat 
het stembureau waar u meestal heen 
ging, dit keer ‘niet meedoet’. 

-  Op 17 maart kunt u stemmen in de 
stembureaus uit de lijst links hiernaast; 
maar liefst in het stembureau dat op uw 
stempas staat.

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

   ruis un  ersl  
  e een ehuis as ricu
  rede urg i en

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

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

Op 10, 11, 12, 15 of 16 maart tussen 
9:00 en 17:00 uur; of op 17 maart tussen 
7:30 – 21:00 uur in: 
 i li hee  ersl  
 e een ehuis as ricu
 De eeren van i en, i en

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

Stempas ontvangen? 
Bewaar die goed!
Uiterlijk 3 maart krijgt u uw stempas in uw 
brievenbus. Bewaar deze goed! Om uw 
stem uit te brengen moet u ook een geldig 
legitimatiebewijs hebben. Een verlopen 
identiteitsbewijs kan ook, als die maar niet 
langer dan vijf jaar verlopen is.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan krijgt u na 
de stempas nog een pakketje per post. 
Dat is nodig voor als u per brief wilt gaan 
stemmen. Ook daarvoor is uw stempas 
nodig. Vragen over briefstemmen? 
Bel 0800-1351 (8:00-20:00 uur, 
7 dagen per week). 

Belangrijke data: 
3 maart – stempas moet bezorgd zijn. Geen stempas ontvangen? Bel ons: 14 0251.
11 maart – extra pakketje voor het stemmen per brief moet bezorgd zijn bij onze inwoners van 
70 jaar en ouder. Niet ontvangen? Bel met de Rijksoverheid, 0800 1351
12 maart – laatste dag om een kiezerspas te regelen, bij de receptie van het gemeentehuis. 
Meer weten? Kijk op www.castricum.nl/verkiezingen. 
Nog vragen? Bel ons: 14 0251. 
12 maart – laatste dag om uw briefstem (ouderen) op de post te doen. 
Uiterlijk om 17:00 uur!
12 maart – laatste dag om een schriftelijke volmacht (formulier) te regelen bij de gemeente 
(uiterlijk 17:00 uur). Een onderhandse volmacht afgeven kan tot op de dag van de verkiezingen. 
Vragen? Bel ons: 14 0251.
10, 11, 12, 15, 16 en 17 maart – briefstemmen (ouderen) kunnen worden ingeleverd
15 en 16 maart – stembureaus open voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid
17 maart – stembureaus open voor alle kiezers.

Stem in het stembureau 
dat op uw stempas staat
Voorop uw stempas staat het adres 
van het dichtstbijzijnde stembureau. 
Wilt u daar alstublieft gaan stemmen? 
Zo spreiden we de mensen die 
komen stemmen gelijkmatig over de 
stembureaus. Als dat echt niet lukt, 
mag u naar een ander stembureau in 
de gemeente komen.

DIE ENE DAG DAT U DE MACHT HEEFT’

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

ean w rd  dan de vragen en s ellingen en ri g  na a   e h ren wel e ar i  he  
beste bij u past. 
- Stemwijzer.nl 
-  Kieskompas.nl. Met extra voorlees- en uitlegfunctie. Voor als u de taal en vragen van 

de kieshulp moeilijk vindt.
-  de NOS maakte een reeks verkiezingsinterviews met lijsttrekkers: 

zie YouTube ‘De grootste partijen uitgelegd’ in 13x 3 minuten: 
https://www.youtube.com/watch?v=GFW-F57Ej9o 
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VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 4 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastoor Kaleab.

VRIJDAG 5 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastoor Kaleab, eerste 
vrijdag van de maand.

ZATERDAG 6 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab en 
diaken Marcel de Haas met 
voorzang van leden Jubilate.

H. missen Corneliusparochie
19.00 uur: Meditatieve viering met 
voorzang en instrumentale 
begeleiding. Voorganger Pastor J. 
Olling. Alleen te volgen via Kerk 
TV ( www.kerkdienstgemist.nl)

ZONDAG 7 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur, pastor T. Vessies. 3e 
zondag van de 40 dagen tijd. 
Te beluisteren op Radio Castricum 
en te volgen via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk  
9.15 uur, vicaris Gerard Bruggink 
met voorzang van leden van 
Herenkoor. 3e zondag van de 
Vasten.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3,10.00 uur, Krijn 
de Jong.

H. missen Corneliusparochie
10.00 uur: Woord- en Communie-
viering met gemengde zang-
groep. Voorganger Pastor J. Olling. 
Alleen te volgen via Kerk TV ( 
www.kerkdienstgemist.nl)

DINSDAG 9 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, Pastoor Kaleab. 

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

Doordat er vroeger een aantal (oud-)
brigadeleden bij hem in de straat 
woonden is Menno lid geworden bij 
de Castricumse Reddingsbrigade. Piet 
Veldt introduceerde hem in de organi-
satie. Begin jaren zeventig van de 
vorige eeuw, de periode waarin 
Menno lid werd bij de Castricumse 
Reddingsbrigade, waren er nog niet zo 
veel verenigingen als nu. Destijds kon 
je bij wijze van spreken alleen kiezen 
uit voetbal en gymnastiek. En als je dat 
niet zag zitten kon je bij de brandweer 
of de reddingsbrigade. Nadat Menno 
bij zijn introductie een stuk proef had 
gezwommen in zee kon hij op 
13-jarige leeftijd lid worden, waarna hij 
het opleidingstraject in ging.

Bestuursfunctie
Samen met Harrie Hamakers, een 
andere oudgediende binnen de 
brigade, trad Menno aan het einde van 
zijn tienerjaren toe tot het bestuur in 
de functie van secretaris. Deze functie 
heeft hij twaalf jaar lang bekleed. 
Destijds was er al volop discussie over 
het professionaliseren van de vereni-
ging met betaalde krachten of door-
gaan als vrijwilligersorganisatie. Wat 
Menno betreft is het goed dat het een 
vrijwillige reddingsbrigade is gebleven 
zonder betaalde krachten. Dit in 
combinatie met een jong bestuur 
zorgt ervoor dat jongeren de kans 
krijgen om zich te ontwikkelen op 
allerlei vlakken, waar je later alleen 
maar pro� jt van kan hebben als indi-
vidu en als organisatie.

Alarmploeg
Sinds 1985 beschikt de Castricumse 
Reddingsbrigade over een alarmploeg, 
die, de naam zegt het al, bij alarm 
ingezet kan worden. Dit alarm kan van 
alles zijn; een drenkeling, een vermiste 
surfer, een zoekgeraakt kind, etc. 
Menno heeft er mede toe bijgedragen 
dat gewerkt ging worden met deze 
zogenaamde alarmploeg. Voor de 
alarmploeg zijn de meest ervaren 
leden uit Castricum geselecteerd, om 

de snelheid van optreden zo hoog 
mogelijk te houden. De alarmploeg is 
365 dagen per jaar beschikbaar, zo ook 
voor hulpverleningen in het kader van 
rampenbestrijding. Voor deze hulpver-
leningen staat er dan ook altijd mate-
riaal ‘uitruk-gereed’.
Na de introductie van de alarmploeg is 
Menno ook aan de slag gegaan als 
trainer van deze ploeg. Na die tijd is hij 
betrokken geweest bij het opzetten 
van nazorg binnen de vereniging. Als 
Menno de huidige tijd vergelijkt met 
zijn beginperiode bij de Brigade dan 
ziet hij met name dat de hoeveelheid 
materieel enorm is toegenomen en 
ook steeds moderner is geworden. 
,,Als je nu ziet dat de Castricumse 
brigade bijvoorbeeld is uitgerust met 
diverse boten, een strandvoertuig, 
mountainbikes en allerlei ander mate-
rieel, dan is dat totaal niet te verge-
lijken met vijftig jaar terug.’’

Fondsenwerving
Tegenwoordig worden er allerlei activi-
teiten verricht om fondsen te werven. 
Menno kan zich nog herinneren dat de 
jeugdleden in zijn begintijd met 
collectebussen over het strand gingen 
om geld in te zamelen. In een later 
stadium van zijn betrokkenheid bij de 
brigade heeft hij samen met een 
aantal andere leden de Stichting SDRB 
opgezet, waarvan hij ook als secretaris 
bestuurslid was. De reddingsbrigade 
drijft op vrijwilligers. De postbezetting, 
bootbemanning, mensen op het 
strand, fondsenwerving, opleidingen 
en preventieve voorlichting: allemaal 
vrijwilligerswerk. De SDRB is de onaf-
hankelijk fondsenwerver ter onder-
steuning van al dit werk. De Stichting 
SDRB is een kleine, praktische organi-
satie, gedreven door louter vrijwilligers 
en kent geen enkele vorm van vergoe-
dingen. De Stichting SDRB ontvangt 
geen subsidies van de overheid en is 
daarmee volledig afhankelijk van 
donaties van particulieren en 
bedrijven.
De meeste Castricummers en mensen 

uit de omgeving zullen Menno Twisk 
met name kennen als eigenaar en 
beheerder van het strandvondstenmu-
seum. Hier is Menno dan ook het afge-
lopen decennium druk mee bezig 
geweest. Het strandvondstenmuseum 
is eigenlijk ontstaan als afgeleide van 
de zorgkwekerij waar Menno eigenaar 
van was. Een zorgkwekerij biedt klein-
schalige dagbesteding voor mensen 
met (verstandelijke) beperking en aan 
mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. Het strandvondstenmu-
seum was gevestigd aan de 
Geversweg in De Zanderij, maar sinds 
vorig jaar zijn de deuren gesloten. Een 
groot deel van de collectie van het 
voormalige museum is nu in bruikleen 
en te bewonderen in Depot Strand-
vonderij Castricum in Limmen. Inmid-
dels geniet Menno van zijn pensioen, 
maar stilzitten is er niet bij. Naast zijn 
nauwe samenwerking met het Depot 
Strandvonderij Castricum geeft hij nog 
regelmatig gastlessen, presentaties en 
rondleidingen. Onder andere over 
Streekhistorische- of erfgoedthema’s. 
Thema’s zoals strandjutten en schel-
penvisserij zijn de speerpunten, maar 
ook lezingen over jachthistorie, fauna-
schade en faunabeheer behoren 
bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. In 
de huidige coronatijd is het lastig, 
maar als straks zich weer de gelegen-
heid voordoet, dan trekt Menno er 
graag weer op uit om jong en oud het 
nodige te vertellen over de genoemde 
thema’s.

Erelid
De huidige situatie binnen de brigade 
is wat Menno betreft zeer goed te 
noemen. Met een goed bestuur, 
enthousiaste vrijwilligers en veel 
jeugdleden kan deze club kan nog 
jaren voort! Inmiddels draagt de 
64-jarige Castricummer de titel van 
erelid en zou hij graag zijn ervaring 
weer meer in dienst willen stellen van 
de vereniging. De afgelopen tien jaar 
heeft dit op een laag pitje gestaan, 
maar hij wil zich maar weer al te graag 
inzetten voor de brigade die hem na 
aan het hart ligt. Bij de brigadementa-
liteit, een sociale en familiaire sfeer in 
een club met mensen waar iedereen 
welkom is, voelt hij zich prima op zijn 
plek en wil zich hier dan ook weer 
meer voor gaan inzetten.

Castricum - Menno Twisk heeft er vijftig jaar opzitten bij de Castricumse 
Reddingsbrigade. In al die jaren heeft hij nog steeds de speci� eke 
brigadementaliteit. Hij hoopt met zijn jarenlange ervaring dan ook nog 
steeds van waarde te kunnen zijn voor deze Castricumse vrijwilligersor-
ganisatie. Menno voelt zich er in ieder geval prima op zijn plek en hij zet 
zich maar al te graag in voor de brigade die hem na aan het hart ligt.

50-jarig jubileum Menno Twisk 
bij Castricumse Reddingsbrigade

Menno Twisk ontvangt uit handen van voorzitter Sjoerd Bodewes een boeket bloemen ter ere van zijn 50-jarig jubileum. 
Foto: Castricumse Reddingsbrigade

Castricum - Vorige week dinsdag 
hield de politie rond 15.00 uur drie 
bestuurders van brommers staande 
op de Zeeweg. Het drietal was 
afkomstig uit Heemskerk en Assen-
delft. Eén van de bestuurders, een 
16-jarige jongen uit Heemskerk, 
bleek niet in het bezit te zijn van het 
rijbewijs AM. Hij heeft daar een 
bekeuring voor gekregen. 

Geen rijbewijs
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Hoe gaat het nu met … Puck Pereboom?

JONG EN CASTRICUM

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

Door Ans Pelzer

We spraken elkaar rondom 5 mei 
2004. Puck was 15 jaar en zat in de 
vierde klas van het Clusius College. 
Haar praktijkvak in het examenjaar 
was Bloemschikken, dat vond ze 
ontzettend leuk. Ook mooi meege-
nomen dat moeder daardoor elke 
week een bloemstukje had. Ze liep 
stage bij Surprise, een winkel in 
tweedehands kleding. Daar had ze 

het naar haar zin. Puck koos voor 
een andere studierichting. Het 
werd Sociaal Pedagogisch Werk 
(SPW), een mbo-opleiding. Haar 
ambitie voor de toekomst destijds: 
,,Wie weet leer ik later nog wel 
door voor juf in het voortgezet 
onderwijs.”

Puck (32) in 2021
We spreken elkaar eind januari 
2020 via Zoom. Het is coronatijd, 

dus weinig fysieke ontmoetingen. 
Puck woont in Haarlem. ,,Na het 
mbo ben ik naar het hbo gegaan. 
Ik ben nu docent Nederlands aan 
een school voor voortgezet onder-
wijs. Met bloemschikken heb ik 
nooit meer iets gedaan. Winter-
sport vond ik toen al erg leuk en 
dat vind ik nog steeds. Ik had voor-
heen de gedachte dat ik voor de 
klas zou staan en daarnaast in 
vakanties ski- of snowboardles zou 
gaan geven. In de praktijk heb ik 
geen zin om naast mijn werk nog 
meer les te geven. Ik heb een tijd 
gewerkt op een ISK-school, voort-
gezet onderwijs voor nieuwko-
mers in Nederland (van 12 tot 18 
jaar).”

Omzwervingen
,,Ik ben niet meteen in Haarlem 
terecht gekomen. Na mijn studie 
heb ik eerst een jaartje in Haarlem 
gewoond, daarna twee jaar in 
Amsterdam en negen jaar in 
Rotterdam. Daar ben ik met drie 
vriendinnen uit Castricum blijven 
hangen. Ik was afgestudeerd en 
we vonden het wel gezellig in die 
stad. Leuk aan Rotterdam vond ik 
de aanwezigheid van mensen uit 

verschillende culturen. Ik gaf daar 
les aan groepjes leerlingen die 
moeite hebben met taal. Dan is 
het belangrijk om vertrouwen te 
winnen. Je maakt vaker het 
verschil.”

Uitgaan
Vroeger vond je uitgaan niet zo 
bijzonder. Toch? ,,Oh heb ik dat 
gezegd? Dat heb ik later wel inge-
haald. In Rotterdam ben ik regel-
matig gaan stappen en er waren 
ook veel gelegenheden en festi-
vals waar je naar toe kon gaan.”

De toekomst
,,Nu woon ik samen in Haarlem 
met mijn vriend. Hij woonde in 
Amsterdam en ik in Rotterdam. De 
meeste lessen die ik geef zijn digi-
taal. Soms zie ik kinderen 
afdwalen, maar met de meesten 
loopt het wel. Ik heb ook examen-
klassen, daar geef ik ook fysiek les. 
Dat afstand houden is wel een 
gedoe. Dat lukt in de klas maar 
daarna zie ik ze toch weer in 
groepjes samenklitten. Dat is ook 
wel begrijpelijk. Privé hebben we 
nu veel jonge ouders om ons heen 
en... we krijgen deze zomer zelf 

ook een kindje. Daar verheugen 
we ons erg op. We hopen dat het 
dan met de coronamaatregelen 
wat gemakkelijker wordt.” 

Door Hans Boot

Castricum beschikt sinds 1866 over 
een station. De eerste tijd stond het in 
niemandsland, want pas op 1 mei 1867 
vond de eerste treinrit tussen Alkmaar 
en Haarlem plaats. Rond 1900 stopten 
er slechts twintig treinen per dag, 
maar daarna werd het spoorwegver-
keer drukker en was er behoefte aan 
uitbreiding van het gebouw. Die werd 
in 1912 gerealiseerd door een vleugel 
aan de noordzijde aan te bouwen. Ook 
kwamen er wachtkamers bij.

Forensendorp
Na de elektri�catie van het spoor in 

1931, waren er ook in Castricum 
diverse aanpassingen nodig en veran-
derde de indeling van het stationsge-
bouw. Er werd een middenperron 
aangelegd en vanaf het stations-
pleintje werd een tunnel gebouwd om 
dit perron te bereiken. Het perron 
kreeg ook een overkapping. Castricum 
werd in de jaren 60 van de vorige 
eeuw een echt forensendorp en dat 
leidde ertoe dat ook het nostalgische 
gebouw aan de stationsweg helaas 
niet ontkwam aan de slopershamer. 
Kennelijk had het geen recht op de 
status van monument.
In 1969 werd het vervangen door een 
nieuw station dat zo’n vijftig jaar 

dienst heeft gedaan. Voor het gebouw 
stond aanvankelijk een carillon dat het 
gemeentebestuur in november van 
dat jaar namens de gemeenschap van 
Castricum aan de Nederlandse Spoor-
wegen aanbood. Het sneuvelde tijdens 
een latere verbouwing en werd opge-
slagen in een gemeentelijk depot.

Toegankelijkheid
In verband met de aanleg van parkeer-
terreinen aan de westzijde van het 
station werd de bestaande tunnel eind 
jaren ‘80 doorgetrokken, zodat het 
perron ook vanaf die kant bereikbaar 
werd. ProRail en de gemeente consta-
teerden in 2018 dat station Castricum 
wederom aan vernieuwing toe was en 
sloten daarvoor een projectovereen-
komst. Er werd een rigoureus plan 
opgesteld, waarvan de uitvoering 
werd gegund aan aannemer K. Dekker 
Bouw & Infra uit Warmenhuizen, die 
daarmee in mei 2019 startte.

De werkzaamheden hielden onder 
andere het verbeteren van de toegan-
kelijkheid in door het aanbrengen van 
bredere trappen en drie transparante 
liften. De bloemenshop werd 
verplaatst naar het Fietspoint en de 
kiosk voor etenswaren etc. kreeg een 
onderkomen op het perron, dat tevens 
werd voorzien van nieuw meubilair en 
een andere wachtruimte. De 
gemeente heeft toegezegd dat ProRail 
het carillon terugplaatst, dus daar 
wordt reikhalzend naar uitgekeken.

Beverwijkerstraatweg
Volgens planning zou het project eind 
2020 worden opgeleverd, maar onder 
meer als gevolg van de coronacrisis 
wordt de opening niet voor 1 mei van 
dit jaar verwacht. Dan heeft Castricum 

154 jaar na de eerste treinrit een 
station dat voldoet aan de eisen des 
tijds. Het aangrenzende knelpunt rond 
de Beverwijkerstraatweg is daarmee 
echter nog steeds niet opgelost. 
Komend voorjaar gaat de gemeente-
raad in al zijn wijsheid besluiten welke 

variant daarvoor het beste soelaas 
biedt. Dat zou een tunnel kunnen zijn 
of een andere ontsluitingsmogelijk-
heid in de directe omgeving. In ieder 
geval komen de varianten, waarbij het 
station zou worden verplaatst of de 
grond inging, nooit meer terug!

Castricum - Het treinstation in Castricum kent een rijke historie. Of een 
arme? Wie zal het zeggen. Feit is dat we aan de vooravond staan van een 
vijfde oplevering van een bouw of verbouw op deze plek. De vraag is of 
het daarmee klaar is.

De metamorfoses van het station

Het eerste station in 1909. Foto: Oud-Castricum

Station met links het carillon in 1975. Foto: Oud-Castricum

De huidige entree van het station. Foto: Hans Boot
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Door Aart Tóth

Zoals gezegd een zeer lange tijd in 
het centrum van Castricum, met de 
ondernemers die elke dag uitzagen 
naar de wel of niet gewenste post-
stukken die Peter in de bus liet 
glijden. Het Ondernemersfonds, 
waarin detailhandel en foodzaken uit 
het centrumgebied participeren, 
vond die trouwe dienst wel wat 

aandacht waard. Vele oud- en huidige 
collega’s kwamen hem begroeten bij 
het begin van zijn laatste bestel-
ronde. Tijdens die laatste ronde werd 
Peter van Rhee verrast met een 
geweldige bos ruikers namens die 
ondernemers van het Ondernemers-
fonds. Deze werd overhandigd door 
Simone Veldt-Bakker, namens dit 
fonds, voor de geweldige service die 
Peter bood bij de ondernemingen. 

Vaak bracht hij de post immers tot 
aan de toonbank. Op zijn laatste 
ronde werd hij door verschillende 
ondernemers verrast met zakken 
snoep, �essen wijn en meer. Kortom, 
Peter van Rhee gaat genieten van zijn 
pensioen, samen met zijn vrouw 
Marianne. Peter bedankt! Al eerder 
werd Peter ook door burgemeester 
Toon Mans geëerd voor zijn trouwe 
en lange dienstverband en servicege-
richtheid richting bewoners en 
ondernemers van Castricum. Buiten 
lovende woorden ook hier een groot 
boeket bloemen en een dinercheque 
namens de ondernemers van het 
Ondernemersfonds.

Castricum - Het gezicht van PostNL in het centrum van Castricum, Peter 
van Rhee, stopt ermee. Dat is hem ook gegund na maar liefst vijftig jaar 
de postbode/postbezorger uit te hebben gehangen. Alhoewel, van 
hangen geen sprake was, het was juist werken geblazen vanaf zijn 17e 
jaar.

Ondernemers zetten
postbode voor het voetlicht

Peter van Rhee en Simone Veldt-Bakker op Peters laatste ronde met bloemen van het Ondernemersfonds. Foto: aangeleverd

Castricum - Dat zullen veel inwoners zich de afgelopen weken hebben afgevraagd toen zij dit lange gevaarte met 
diverse wagons voorbij zag komen. Het antwoord luidt dat het een Oostenrijkse trein betreft die door aannemer Swie-
telsky in opdracht van ProRail door heel Europa verschillende grote spoorwerkzaamheden uitvoert. De trein verwijdert 
eerst aan de voorkant steentjes en dwarsliggers. Dan tilt hij de oude rails op, maakt de ondergrond vlak en legt nieuwe 
steentjes en betonnen dwarsliggers neer. Vervolgens legt de trein daar de nieuwe rails op, stort er nieuwe steentjes 
neer en bevestigt ook nog eens de rails met bouten op de dwarsliggers. Zodra deze klus is geklaard, kan er alweer op 
de rails worden gereden. Een vernuftig staaltje techniek dus, dat heel wat manuren en tijd bespaart. Tekst en foto: Hans 
Boot

Wat is dat voor een trein?

Door Marissa Cornelisse

Castricum - Casa Ibiza aan de Dorps-
straat 39 in Castricum opent vandaag 
voor het eerst haar deuren. Voorlopig 
kun je er - in verband met de corona-
maatregelen - alleen nog op afspraak 
terecht. Voor basic mode, Ibizastijl 
kleding, accessoires en cadeauarti-
kelen ben je hier aan het juiste adres. 
De winkel is compleet gestyled in 
Ibizasfeer met vrolijke kleuren en 
zachte tinten. In de eerste week na 
de opening ontvangt iedereen bij 
aankoop van een product een 
presentje.

Casa Ibiza
Damesmode waarin je je goed voelt, 
die lekker zit en toch heel leuk staat, 
dat is het motto van Casa Ibiza. 
Jurken, tops, tunieken, broeken, 
heerlijke vesten en om het geheel af 
te maken trendy sjaals, riemen, 
armbanden, accessoires en mooie 
tassen. Met keuze uit meer dan 150 
verschillende kledingstukken is er 
voor ieder wat wils. Zo’n tachtig 
procent van de kleding bestaat uit 
leuke en comfortabele damesmode 
en twintig procent is typische Ibiza-
mode zoals lange en korte jurken in 
vrolijke kleuren. Maar ook make-up, 
bodyspray en woonaccessoires zijn 

verkrijgbaar. De winkel is open van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. Eventueel buiten 
deze tijden op afspraak.

,,Een eigen winkel is voor mij altijd al 
een droom geweest’’, vertelt eigena-
resse Simone Handgraaf. ,,Ik kom uit 
een ondernemersfamilie. Mijn ouders 
hebben altijd een tabaksspeciaalzaak 
gehad. Het runnen van een eigen 
zaak is mij als het ware met de 
paplepel ingegoten. Sinds mijn 
vakantie op het Spaanse eiland Ibiza 
ben ik helemaal weg van de Ibiza 
mode en woonstijl. Het idee om Ibiza 
naar Castricum halen werd geboren 
en nu is Casa Ibiza een feit’’, aldus 
Handgraaf.

Ondernemen in coronatijden
Het zijn geen makkelijke tijden voor 
winkeleigenaren. Toch weerhoudt 
dat Handgraaf er niet van om haar 
winkel te openen. ,,Ik denk dat 
iedereen juist gaat shoppen als de 
winkels weer open gaan’’, aldus 
Handgraaf. ,,Uit onderzoek is 
gebleken dat mensen na tijden van 
crisis behoefte hebben aan lichte en 
kleurrijke kleding. Binnenkort gaat 
ook de webshop live dus ik denk dat 
het wel goed komt’’, vertelt ze met 
een lach op haar gezicht.

Opening damesmodewinkel 
Casa Ibiza aan de Dorpsstraat

Simone Handgraaf in haar gloednieuwe winkel Casa Ibiza. Foto: Juliette van Lawick

Castricum - In het midden van de ronde bank op het Bakkerspleintje heeft de 
gemeente in 2010 een plaquette geplaatst om Geertje ten Wolde-Mooij 
(1871-1953) te eren. Zij was melkventster en eigenaresse van de grond 
waarop het huidige pleintje is gerealiseerd. Belangrijker is dat Geertje bekend 
stond als een sociaal bewogen vrouw die hulp bood aan haar dorpsgenoten 
waar dat nodig was. In de loop der jaren verbleekte de afbeelding en tekst op 
de plaquette zodanig, dat er niets meer van was te zien. Vanaf 2018 is door 
betrokkenen actie ondernomen om het gedenkteken te herstellen. De 
gemeente beloofde daarop om aan de wens tegemoet te komen zodra het 
Bakkerspleintje zou worden heringericht. Dat is achter de rug en de gemeente 
kwam ook haar toezegging keurig na. Hulde! Tekst en foto: Hans Boot

Geertje is terug!
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VOOR OF TEGEN

In 2030 voor 70 procent zelfvoor-
zienend worden op het gebied 
van groene elektriciteit is een 
realistische ambitie voor de 
gemeente Castricum. Voor of 
tegen?

In deze krant de reacties van VVD, 
CDA, GroenLinks, D66 en PVDA. 
Volgende week komen de andere 
partijen aan bod.

Voor: Gerard Brinkman (Groen 
Links), Mariska El Ouni (D66) en 
Ada Greuter (PvdA) - gezamen-
lijke reactie
,,Terwijl klimaatverandering in hoog 
tempo doorgaat, schrapt de 
gemeente Castricum alle nieuwe 
windmolens en zonneweides uit de 
plannen. Ze zouden niet mooi staan 
in ons landschap. Het plan van Hans 

van Dongen en Ton Hurkmans is 
dan ook verfrissend. In 2030 kunnen 
we 70 procent van onze eigen 
stroombehoefte opwekken. Slechts 
twee windmolens en een �ink 
aantal zonnepanelen zijn daarvoor 
nodig. De ruimte hebben we, tien 
hectare zonneweides op een totale 
oppervlakte van 6.000 ha is 0,16 
procent. We merken op dat zonne-
weides in onze gedachte aan bod 
komen als al het andere niet meer 
toereikend is het gaat per slot om 
landschappelijke kwaliteit en agrari-
sche ruimte.”

,,We stemmen volmondig met het 
plan in. Angst dat er onomkeerbaar 
landschap wordt ver-pest? Windmo-
lens en zonnepanelen gaan zo’n 
twintig á dertig jaar mee. Daarna 
kunnen we ze vervangen, ze 
verplaatsen of wellicht zijn er tegen 
die tijd prima andere alternatieven. 

Het grote voordeel is dat we wind-
molens en zonnepanelen snel 
kunnen aanleggen. Voor de 
komende jaren helpt ons dit enorm 
vooruit. We willen er zo snel moge-
lijk mee beginnen.”

Voor: Fer Wilms (CDA)
,,Het is mogelijk voor Castricum om 
grotendeels zelfvoorzienend te 
worden qua elektriciteit. Belangrijk 
is dan wel te weten hoe groot de 
vraag is en op welke momenten van 
de dag. Ook cruciaal is de vraag in 
welke periode van het jaar. In de 
zomer is er minder vraag en de 
winter meer. Daarnaast is de 
beschikbaarheid van daken voor 
zonnepanelen door particulieren en 
bedrijven voor de productie een 
punt wat meetelt.
De opslagcapaciteit van elektriciteit 
voor momenten dat er geen energie 
opgewekt kan worden. Als dat in 

kaart gebracht is kan je naar een 
oplossing toewerken waarbij zonne-
panelen en windmolens niet de 
enige energieopwekker is.”

Tegen: Jeroen Slot (VVD)
,,Nee, de gemeente Castricum kan in 
praktijk niet zelfvoorzienend 
worden op het gebied van groene 
elektriciteit. In theorie is natuurlijk 
veel mogelijk, maar praktisch is het 
niet uitvoer-baar: zowel technisch 
als wat de kosten betreft. Bij ambi-
ties wordt de realiteit nogal eens uit 
het oog verloren. In 2014 riep een 
toenmalig wethouder op Texel dat 
het eiland in 2020 als een van de 
eerste gemeenten energieneutraal 
zou zijn. In 2020 zat Texel niet op 
100 procent energieneutraal, maar 
op slechts zo’n vijf procent. Wind-
molens en zonneweides zijn maar 
zeer beperkt mogelijk in onze 
gemeente, daar zijn de meeste poli-

tieke partijen, inwoners, natuurorga-
nisaties en provincie het over eens. 
Het elektriciteitsnet van Castricum is 
niet berekend op zoveel lokale 
opwek en de netbeheerder zal dat 
niet binnen negen jaar allemaal 
kunnen ver-zwaren. 
Daarnaast zal het elektriciteitsver-
bruik de komende jaren verder 
toenemen, nieuwbouwwoningen 
worden elektrisch verwarmd, al dan 
niet in combinatie met een warmte-
pomp. Vervoer zal in toenemende 
mate elektrisch gaan worden. Het 
aantal zonnepanelen op daken van 
huizen en andere gebouwen zal in 
de komende jaren waarschijnlijk 
snel groeien. 
Het aandeel duurzame energie in 
het elektriciteitsverbruik zal �ink 
toenemen, maar daar redden we het 
niet mee om 70 procent van het 
elektriciteitsverbruik te vergroenen 
in 2030.” 

Wat vindt de politiek?

Door Ans Pelzer

,,In lijn met het Klimaatakkoord is de 
voorgestelde ambitie voor Castricum 
om in 2030 voor 70 procent zelfvoor-
zienend te worden met groene elek-
triciteit van windmolens en zonnepa-
nelen. Voor heel Nederland zou dat 
in 2050 100 procent moeten zijn. We 
vinden het heel belangrijk dat die 
doelstellingen gehaald worden. De 
klimaatverandering dwingt ons 
daartoe.”

Berekening gemaakt
Hans en Ton hebben een technische 
achtergrond en zijn gewend plannen 
te ontwerpen en berekeningen te 
maken. ,,We hebben uitgerekend of 
die 70 procent haalbaar is. In ons 
rekenmodel gaat dat lukken. Om 70 
procent van het jaarlijkse verbruik 
van ca. 122 GWh in 2030 op te 
wekken zijn zo’n 330.000 zonnepa-
nelen nodig. Een windmolen telt 

hierbij voor zo’n 25.000 
zonnepanelen.”

Windmolens en zonnepanelen
In Castricum zijn er inmiddels meer 
dan 30.000 zonnepanelen geïnstal-
leerd op daken van woningen. Het 
plaatsen van in totaal 330.000 zonne-
panelen in 2030 kan op diverse 
manieren worden ingevuld. ,,We 
houden rekening met het kleinscha-
lige historische landschap en plaat-
sen slechts twee windmolens (50.000 
zonnepanelen equivalent) bij de 
Boekelermeer en de A9. Zo’n 250.000 
zonnepanelen kunnen voor 2030 
geïnstalleerd zijn op daken van 
woningen. Grote daken van utiliteits-
gebouwen, bedrijven en stallen, 
parkeerterreinen, taluds en geluids-
schermen langs de A9 en circa tien 
hectare aan zonneweides.” 

Nieuwe ideeën
Vooral zonnepanelen worden steeds 

e�ciënter en goedkoper. Er ontstaan 
ook steeds weer nieuwe ideeën voor 
plaatsing. De ambitie om in 2030 
voor 70 procent het elektriciteitsver-
bruik op te wekken met windmolens 
en zonnepanelen is volgens Ton en 
Hans realistisch. 

,,We moeten wel versnellen op een 
breed front en nieuwe gebieden 
zoeken. Heel belangrijk is het om 
inwoners en bedrijven te motiveren 
mee te doen met het plaatsen van 
zonnepanelen. Woningbouwcoöpe-
raties installeren al standaard zonne-
panelen bij renovaties. Door de 
toenemende vraag naar zonnepa-
nelen, groeit de lokale MKB-werkge-
legenheid. Het elektriciteitsnet moet 
dat ook aan kunnen. Daarom moet 
het net versterkt worden. Daar is 
Liander al mee bezig.”

Balans
,,Een goede balans tussen natuur, 
landschap en klimaat is essentieel 
voor de inwoners van Castricum. 
Natuurmonumenten en Landschap 
Noord-Holland worden intensief 
betrokken bij de plaatsing van wind-

molens en zonnepanelen. Compen-
satie door de aanleg van nieuwe 
natuurgebieden is onderdeel van het 
Klimaatakkoord, evenals het stimu-
leren van biologische landbouw en 
biodiversiteit. We benadrukken het 
belang van esthetisch ontwerpen bij 

de plaatsing van zonnepanelen op 
de A9, geluidsschermen, parkeerter-
reinen en zonneweides. 
Door esthetisch ontwerpen kan juist 
een aangenamere omgeving 
ontstaan.”

Castricum - In lijn met het Klimaatakkoord is het mogelijk dat Castricum 
in 2030 voor 70 procent zelfvoorzienend is op het gebied van groene 
elektriciteit. Dat stellen Hans van Dongen en Ton Hurkmans. Zij zijn lid 
van de werkgroep Warmte en CALorie.

Ton en Hans maken berekening voor 
doelstelling klimaatakkoord in Castricum

Ada Greuter Fer Wilms Gerard Brinkman Mariska El Ouni Jeroen Slot

VOOR TEGEN

Voorbeeld van zonnepanelen op een parkeerterrein. Foto: aangeleverd



woensdag 3 maart 2021

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)
06 257 561 60 (whatsapp)

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Week van de Afvalhelden

Waarom de Week 
van de Afvalhelden?
In de Week van de Afvalhelden zet-
ten wij onze afvalmedewerkers in 
het zonnetje. Zij zijn voor ons van 
onschatbare waarde en staan in weer 
en wind klaar om afval in te zamelen. 
En niet alleen in Castricum, maar in 
heel Nederland. De afvalketen is een 
onmisbare sector die iedere dag in de 
weer is voor een schoner milieu. De 
Week van de Afvalhelden is een initi-
atief van Nederlandse Vereniging van 
Reinigingsdiensten (NVRD), Vereniging 
Afvalbedrijven en O&O Fonds GEO.

Samen zorgen zij voor een schoon Castricum
Bij afval denkt u misschien in eerste instantie aan de huisvuilwagen. Toch zijn er 
veel meer mensen die voor en achter de schermen werken om Castricum schoon 
te houden. Eén team handelt bijvoorbeeld al uw meldingen af: is uw rolcontainer 
stuk of is er een storing aan een ondergrondse container. Zij zorgen dat u snel 
wordt geholpen. 

Duim omhoog
Wilt u uw waardering tonen aan 
onze Afvalhelden? Steek dan uw 

duim omhoog als u ze tegenkomt. 
Een klein gebaar, maar een enorme 
opsteker voor onze medewerkers.

“Ik ben ongelofelijk trots op de Afvalhelden die 
de afgelopen maanden met veel tegenwind 

Castricum schoon hebben gehouden. Werken 
in de coronapandemie met de daardoor 

enorm toegenomen hoeveelheden papier, glas 
en afval is een geweldige klus. 

In het bijzonder dank voor de mensen op de 
huisvuilwagens en Schulpstet en alle anderen 
die het onmogelijke hebben gepresteerd en 
daar veel vrije tijd voor hebben opgeoff erd.” 

t

m

Tip uit de milieustraat!
En zijn na het kleuren van je kleurplaat je viltstiften 
leeg of kleurpotloden op, dan hoef je die niet in de 
prullenbak te gooien. Ze kunnen namelijk naar de 
milieustraat worden gebracht en mogen bij het Klein 
Chemisch Afval. Dat scheelt weer restafval.

En wist je dat een gewone gloeilamp in de 
glascontainer mag? Tl-buizen, led-lampen en 
hallogeenlampen mogen bij het Klein Chemisch Afval. 

Wethouder Paul Slettenhaar


■ LEUK OM TE WETEN
We rijden in Castricum, Uitgeest en 
Heiloo met 5 nieuwe zijladers. We hebben 
nog 2 achterladers die we gebruiken voor 
inhaalroutes of als er een wagen stuk is.

1 vrachtwagen rijdt dagelijks meerdere 
keren van de milieustraat naar de 
huisvuilcentrale om alle volle containers 
te legen. 

Sinds de komst van de pmd-container 
halen we ruim 3x meer pmd-afval op dan 
met de zakken. 

Er gaat 10 ton restafval in één 
huisvuilwagen – dat zijn 100 pasgeboren 
olifantjes of ruim 20.000 voetballen. 

Per dag legen we 1200 rolcontainers.

Doe mee met de 
kleurplatenactie

Wil jij helpen om onze Afvalhelden in het zonnetje te zetten? 
Jij kunt de medewerkers van bijvoorbeeld onze huisvuilwagens verrassen 
met een mooie kleurplaat of tekening. Hang deze achter het raam, aan de 
voorkant van de container of geef je kleurplaat af bij de milieustraat. 

De kleurplaat kun je downloaden van de gemeentewebsite 
(www.castricum.nl/afval) of ophalen bij de milieustraat.

Als je kans wilt maken op één van de leuke prijzen dan zijn er twee 
mogelijkheden om mee te doen:

 Maak een foto van je kleurplaat en plaats deze foto in een openbaar 
bericht op Facebook en tag de gemeente Castricum.

 Geef je kleurplaat af bij de milieustraat of stuur ’m op naar Team Afval, 
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

Alle kleurplaten die bij ons binnen zijn voor vrijdag 12 maart maken kans op 
een mooie prijs.



1
2

Al 21 jaar is Rick Wijker één van de 
vaste afvalkrachten van de gemeente 
Castricum. Hij is begonnen achter de 
huisvuilwagen, daarna als chauff eur. De 
laatste jaren is de milieustraat zijn uitval-
basis. Puin, gipsplaten, piepschuim of 
hout - Rick rijdt dagelijks naar de huis-
vuilcentrale om de volle afvalcontainers 
van Schulpstet weg te brengen. En dat 
is hard nodig, want de hoeveelheid afval 
die er sinds de coronacrisis en lockdown 
naar de milieustraat worden gebracht, is 
gigantisch. Alle containers zitten tegen-
woordig propvol. Rick: “Het is echt niet 
normaal hoeveel er tegenwoordig naar 
Schulpstet wordt gebracht. Inwoners 
weten de weg naar ons goed te vinden.” 

Rick geniet van zijn werk. “Het is afwis-
selend. Ik rijd het meeste op de wagen, 
maar af en toe ben ik ook op de mili-
eustraat te vinden.” Het contact met 
de inwoners bevalt hem goed. “Natuur-
lijk wordt er weleens geklaagd of zijn 
mensen boos, maar over het algemeen 
zijn de bezoekers heel aardig. En als 
mensen tevreden zijn, dan laten ze dat 
merken. Regelmatig laten ze koekjes en 
gebak voor ons achter.”

Eén van onze afvalhelden in het zonnetje: Rick Wijker
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Door Henk de Reus

Interesse
Daar waar de meeste peuters van zijn 
leeftijd met legosteentjes of autootjes 
speelden ging de aandacht van Dave 
uit naar plastic soldaatjes. ,,Ik speelde 
altijd oorlogje, hoewel ik op dat 
moment nog niet precies wist wat 
oorlog inhield. Ook met m’n vriendjes 
speelde ik buiten oorlogje en maakte 
ondergrondse bunkertjes. Later las ik 
boekjes over de oorlog en raakte ik 
geïnteresseerd in de Tweede Wereld-
oorlog. Het verbaasde mij dat deze zich 
uitstrekte tot alle uithoeken van de 
wereld. Dit greep mij erg aan. Ik wilde 
er alles van weten.”

Oorlogsmuseum
Op achtjarige leeftijd bezocht Dave 
met z’n vader een oorlogsmuseum in 
Bastogne. ,,Ik was direct verkocht toen 
ik al die Amerikaanse uniformen, de 

maquettes en de informatieborden 
zag. ‘Zo’n museum wil ik later ook’, 
dacht ik. Vanaf dat moment begon ik 
kennis te verzamelen en militaria te 
sparen om mijn plan uit te voeren. 
Inmiddels bezocht ik Normandië zo’n 
twintig keer en weet daar onderhand 
elke straatsteen wel te liggen.

Bastogne werd tijdens het Ardennen 
o�ensief verdedigd door Amerikaanse 
troepen, met name de 101st Airborne 
Division, bijgenaamd ‘Screaming 
Eagles’. Zowel de stad als de divisie 
werden legendarisch. Ik besloot mijn 
verzameling op te bouwen rond deze 
divisie, die vanaf de invasie in 
Normandië tot aan het einde van het 
Derde Rijk bij vrijwel alle veldsagen aan 
het westelijk front betrokken was. Ik 
wilde weten wat voor mensen deze 
soldaten waren, wat voor schoenen ze 
aan hadden, welke bepakking zij 
meedroegen en ook waarom. Ik vroeg 
mij af waarom iemand uit Amerika in 
een voor hem volstrekt onbekend land 
in een schuttersput kroop om de vrij-
heid van anderen te bevechten.”

Besef
Naarmate Dave ouder werd en meer 
over de oorlog aan de weet kwam 
maakte het spelletje dat hij vroeger 
met speelgoedsoldaatjes speelde 
plaats voor het besef hoe zinloos 
oorlog is. ,,Ik wilde weten wat iemand 
ertoe drijft om oorlog te voeren. Het 
brengt alleen maar chaos, ellende en 
verdriet met zich mee. Ik vroeg mij af 
hoe mensen ertoe komen om op grote 
schaal genocide te plegen en 
miljoenen mensen de dood in te 
jagen.”

Respect
Bij het vergaren van informatie over de 
101st Airborne Division kreeg Dave 
enorm veel respect voor de wijze 
waarop deze divisie tijdens het Arden-
neno�ensief wist stand te houden. Dit 
ondanks een grote overmacht aan 
Duitsers. Dave: ,,In Normandië was het 
de Big Red One Division die als taak 
had om de Duitse bunkers, bovenop de 
kli�en te bestormen. Zij verlieten als 
eersten de am�bievoertuigen op het 
strand van Normandië en waren zich 
ervan bewust dat zij een gewisse dood 
tegemoet gingen. En toch deden ze 
het als 18-, 19-, of 20-jarige. Het is iets 
dat mij nog steeds fascineert. Wat moet 
er door het hoofd van deze jongens 
heen zijn gegaan kort voordat ze van 
boord stapten? Kogelvrije vesten 
bestonden er toen nog niet. Allen 
hadden ze een brief van toenmalig 
generaal Eisenhower bij zich waarin 
hen geluk werd gewenst.” Het lijkt 
dubbel. Dave toont de originele brief 
van Eisenhower die de soldaten bij zich 
droegen.

Dave: ,,Tijdens de oorlog werd de 
dienstplicht in Amerika ingevoerd. Als 
je je vrijwillig opgaf voor de elite, zoals 
de parachutisten, dan ontving je 50 
dollar extra per maand omdat je meer 
risico liep. Dit geld stuurde men vaak 
naar familie, want Amerika was vlak na 
de zware recessie in de jaren dertig een 
arm land. Er was nauwelijks werk en 
vele jongens gingen daarom het leger 
in, zo ook de meeste jongens van de 
101st Airborne Division’’

Museum
Inmiddels is de wens die Dave vroeger 
als kind had ruimschoots in vervulling 
gegaan. We lopen naar zijn museum 
dat op de zolderkamer is onderge-

bracht. De meeste militaria zijn via rela-
ties verkregen. Dave heeft inmiddels 
een ruim netwerk. Ook bezocht hij 
diverse beurzen met oorlogsmateriaal. 
De unieke verzameling op de zolder-
kamer is keurig geordend en in een 
chronologische tijdlijn uitgezet. Boven 
op de vitrines staat een rij uit 
Normandië afkomstige Duitse helmen. 
,,Deze mannen zullen hoofdpijn aan de 
oorlog hebben overgehouden”, zegt 
Dave, wijzend naar de vele kogelin-
slagen in de helmen. In de vitrines 
liggen onder andere bodemvondsten 
uit Bastogne, emblemen, naamplaatjes, 
strooifolders, onderscheidingen en 
Fraans invasiegeld. Dave: ,,Elke soldaat 
kreeg invasiegeld om in Frankrijk in de 
eerste levensbehoeften te kunnen 
voorzien.” Een snel optelsommetje 
levert een bedrag van zo’n 200 Franse 
francs op. Verder originele persfoto’s, 
kledingstukken en een reservepara-
chute van de 101st Airborne Division. 
Dave haalt een van z’n pareltjes uit een 
vitrine. ,,Deze helm behoorde toe aan 
een van de manschappen van de Big 
Red One Division. Je ziet de afdrukken 
van de schelpen van het Normandische 
strand er nog in staan. Dit is echt een 
uniek exemplaar, waarvan je waar-
schijnlijk geen tweede zult aantre�en. 
Hij is gevonden en bewaard gebleven 

door de beheerder van de Ameri-
kaanse begraafplaats aldaar. Na zijn 
overlijden is de helm, via, via bij mij 
terecht gekomen. Het emotioneert mij 
als ik deze vasthoud. Ik voel mij dan 
verbonden met degene die hem op 
dat moment droeg.” Dan loopt Dave 
naar een ander pareltje, een pop met 
compleet originele out�t van een para-
chutist van de 101st Airborne Division. 
Aan het eind van de rondleiding toont 
Dave een Engelse krant van 6 juni 1944 
met de kop ‘Invasion going well: tanks 
ashore’ en verderop een Amerikaanse 
krant van 2 mei 1945 waarin de dood 
van Adolf Hitler wordt bevestigd. Het is 
een uitgebreid en indrukwekkend 
geheel.

Doel
Dave wil zijn kennis graag overdragen 
aan geïnteresseerden en stelt hiervoor 
zijn museum open. Tijdens rondlei-
dingen maakt hij duidelijk hoe belang-
rijk D-Day uiteindelijk is geweest voor 
de bevrijding van Nederland. Daar-
naast verzorgt Dave rondleidingen 
rond Arnhem over de slag die hier 
destijds plaatsvond. Rondleidingen in 
Normandië staan binnenkort ook op 
het programma. Geïnteresseerden 
kunnen een bericht sturen naar dave-
delie@hotmail.com.

Akersloot - Dave de Lie (43) focust zich al 35 jaar op alles wat te maken heeft met de periode van D-Day (6-6-
1944) tot de capitulatie van Duitsland op 8 mei 1945. Hij bezocht de bekendste slagvelden meerdere keren, 
vergaarde veel kennis over wat zich hier afspeelde en verzamelde militaria voor een eigen museum.

Jongensdroom Dave na 35 jaar werkelijkheid

Dave de Lie bij een van zijn pareltjes. Een complete out�t van een soldaat van de Big Red One Division die op D-Day als eerste voet 
aan land zette in Normandië. Foto’s: Henk de Reus

Een plastic speelgoedsoldaatje 
waarmee het ooit begon. 

Een originele binnenhelm van een van 
de soldaten van de Big Red One 
Division die als eerste voet aan wal 
zette op Omaha Beach (Normandië). 

Links: Amerikaanse krant van 2 mei 1945 waarin de dood van Adolf Hitler wordt 
bevestigd. Rechts: Engelse avondeditie van 6 juni 1944 waarin melding wordt 
gemaakt van de opmars van de geallieerden.

Persoonlijke brief Eisenhower voor alle Manschappen vlak voor de invasie.Persfoto van soldaten van de 101st Airborne Division
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Castricum - Vanaf vandaag is het 
afhaalloket bij Kantoorboekhandel 
Laan vervangen door winkelen op 
afspraak. Een stap in de goede 
richting want klanten mogen, naar 
gelang hoeveel tijd ze hebben 
gereserveerd, weer winkelen naar 
believen. Laan hoopt daardoor dat 
de dalende �nanciële lijn eindelijk 
weer de goede kant op kan gaan.

Omdat de webwinkel tijdens de lock-
down de enige bron van inkomsten 
voor de boekhandel was, eiste dit alle 
tijd en aandacht op. Duizenden 
pakketten gingen vanuit kantoor-
boek.nl, de webwinkel van Laan, alle 
kanten op in de Benelux. Deze 
inkomsten verzachtten het leed 
enigszins. Het postkantoor maakte 
plaats voor een distributiecentrum. 
Toen de winkels langer gesloten 
moesten blijven, verdubbelde het 
aantal bestellingen in de website. Dit 
is mede te danken geweest aan een 
artikel in de Volkskrant, een 
tv-optreden van Paul Haenen en een 
uitzending van de lokale zender 
Castricum 105. Daarop besloot het 
team van Laan om het telefoonver-
keer te reguleren op een uur per dag 
van dinsdag tot vrijdag. Dit was nodig 
om alle e-mails te kunnen verwerken.
Nu Laan weer voor een deel open 
mag, gaat de focus met onmiddellijke 

ingang terug naar de fysieke winkel 
en gaan ook alle telefoonlijnen weer 
open. Het is de bedoeling dat men op 
kantoorboek.nl een afspraak maakt. 
De klant hoeft geen bestelling te 
plaatsen. Als men geen internet 
heeft, kan de afspraak ook telefonisch 
worden doorgegeven. De afspraken 
gaan per tien minuten, maar men 
mag er gerust een extra tien of 
twintig minuten bij reserveren. 

Twee verdiepingen
Omdat de winkel twee verdiepingen 
heeft, mogen er maximaal vier 
mensen tegelijk naar binnen op basis 
van de landelijke regels die nu 
gelden. Het is aan te bevelen om per 
bezoek de eventuele  boodschappen 
te combineren. Het postkantoor heeft 
plaats gemaakt voor mooie voorde-
lige cadeau- en kunstboeken. Tijdens 
de lockdown heeft Laan de gelegen-
heid te baat genomen om de vloer 
opnieuw te laten schilderen. Via de 
twee achterdeuren boven en 
beneden komt men via de steeg links 
terug op de straat. Kantoorboek-
handel Laan start dus door met een 
frisse, nieuwe uitstraling!

Alle lijnen staan weer open
bij kantoorboekhandel LAAN

Het postkantoor is inmiddels 
verdwenen om plaats te maken voor 
mooie voordelige cadeau- en 
kunstboeken. Foto: aangeleverd

Castricum - Aan de Korte Cieweg wordt de straat gerenoveerd. Het opnieuw aanbrengen van klinkers gebeurt door 
een speciale machine die in korte tijd grote delen van de weg bestraat. Stratenmakers zijn daarbij vrijwel overbodig. 
Enkel aan de randen van de straat moeten de stenen nog even passend gemaakt worden. Foto: Albert van Castricum

Razendsnel een straat leggen

Feestje
De boompjes werden geoogst door 
vrijwilligers, waaronder opa’s en 
oma’s met hun kleinkinderen. Er 
waren ook vrijwilligers aanwezig van 

Transitie Castricum, CALorie, de Partij 
voor de Dieren en GroenLinks. Uiter-
aard werden alle coronamaatregelen 
in acht genomen. Initiatiefnemer 
Franke van der Laan van Stichting 

MeerGroen kwam met materiaal en 
veel kennis van zaken. De kinderen 
pikten het goed op, waarbij ook de 
(groot)ouders een rol speelden. Op 
deze manier kunnen ze spelend 
kennismaken met de natuur en het 
belang daarvan.

Waar planten?
De plek voor de geoogste zaailingen 
is al bekend. Er zijn bij MeerBo-
menNu meer dan één miljoen 
bomen en struiken aangevraagd. 
Veelal door boeren die rondom hun 
boerenerf meer groen willen planten, 
maar ook gemeenten, scholen en 
voedselbossen hebben veel bomen 
aangevraagd.

Biodiversiteit en klimaat
Door zaailingen op een andere 
locatie te planten, ontstaan nieuwe 
plekken voor dieren om te leven en 
te schuilen. Ook leveren de bomen 
voedsel voor veel dieren waaronder 
vogels, eekhoorns en insecten. Dit is 
erg belangrijk omdat de biodiversi-
teit de afgelopen twintig jaar enorm 
afgenomen is. Ook zorgen bomen en 
struiken voor schonere lucht en 
leggen ze CO2 vast. Daardoor is het 
planten van bomen ook een goede 
manier om klimaatverandering tegen 
te gaan. En er zijn nog meer positieve 
eigenschappen van bomen: ze 
houden vocht vast en geven 
schaduw in droge hete zomers.

Ook meer groen in je tuin?
MeerBomenNu geeft op 13 maart 
allerlei verschillende boompjes en 
struikjes weg. Ze zijn af te halen in de 
bomenhub aan de Duin en 
Boschweg (bij de kruising met de 
Zanderijweg). Wie een boompje wil 
komen halen, kan dit via bomen@
transitiecastricum.nl aanmelden. Via 
hetzelfde mailadres kunnen ook 
nieuwe vrijwilligers zich aanmelden.

Castricum - Afgelopen donderdag heeft een groep vrijwilligers van Meer-
BomenNu in een bos op het terrein van Duin en Bosch 2600 zaailingen 
geoogst om elders uit te planten. Het terrein werd ter beschikking 
gesteld door de Parnassia Groep. In het bos stond een overdaad aan zaai-
lingen van bijvoorbeeld kardinaalsmuts, Europese vogelkers, zomereik, 
ribes en meidoorn. Deze zaailingen hebben in het bos geen kans om uit 
te groeien tot een volwassen bos of struik.

Parnassia schenkt duizenden 
boompjes voor klimaat

Oma Patty en haar kleinkinderen Merel en Pim hebben tientallen zaailingen geoogst. 
Foto: aangeleverd

Castricum - ,,Wat een onwijs to�e 
middag was dit, het leek net een 
game maar dan veel leuker!’’, aldus 
één van de deelnemers aan de 
lasergame-activiteit. Dit is één van 
de vele positieve reacties die de 
jongerewerkers van Stichting 
Welzijn en buurtportcoaches van 
Team Sportservice Kennemerland 
kregen naar aanleiding van de 
activiteiten die zij organiseerden 
voor jongeren in de afgelopen 
weken.

De dagelijkse activiteiten voor 
jongeren zijn door de coronacrisis 
nauwelijks of niet goed mogelijk. Er 
is een groeiende zorg over de mate 
waarin de beperkende coronamaat-
regelen e�ect hebben op hun fysieke 
en psychische gezondheid. Door de 
rijksregeling ‘Jeugd aan Zet’ en het 
steunpakket Wintergames 2020 van 
de Krajicek Foundation, de Johan 
Cruy� Foundation en Sociaal Werk 
Nederland zijn verschillende activi-
teiten uitgevoerd in de gemeente 
Castricum. Stichting Welzijn 
Castricum en Team Sportservice 
Kennemerland sloegen de handen 
ineen en hebben een gevarieerd 
programma opgezet. Meer dan 
honderd enthousiaste jongeren 
hebben deelgenomen aan deze 
activiteiten.
De jongeren konden panna- en free-

style voetballen, lasergamen en 
mountainbiken. Tijdens het moun-
tainbiken gaf een 17-jarige deel-
neemster aan: ,,Ik wist niet dat een 
technische baan zo leuk is, ik heb 
super veel geleerd.’’ En tijdens de 
panna- en freestyle-clinic kwamen de 
termen ‘super vet’ en ‘gaaf’ vaak 
voorbij. Wethouder Ron de Haan was 
aanwezig bij de lasergame activiteit 
op dinsdag 23 februari. Hij bena-
drukte het belang van deze rege-
lingen en de noodzaak dat jongeren 
bewegen, maar ook dat zij in contact 
met elkaar blijven. Zoals op de foto 
te zien deed de wethouder zelf ook 
mee met lasergamen.
De lokale verenigingen hebben een 
grote rol gespeeld in de totstandko-
ming van het programma. Zo 
hebben Handbalvereniging Meervo-
gels’60, Scouting Castricum en FC 
Castricum hun terrein beschikbaar 
gesteld. KPBiking en BakkerUnited 
hebben gezorgd voor twee leuke 
clinics. Het was een mooie samen-
werking van verschillende partijen, 
waar de jongeren veel plezier aan 
hebben gehad. De komende 
maanden organiseert Team Sportser-
vice Kennemerland meer activiteiten 
voor jongeren. Houd de berichtge-
ving via school, de gemeente en de 
sociale mediakanalen van Team 
Sportservice Kennemerland in de 
gaten.

De jongeren waren aan zet
Wethouder Ron de Haan en buurtsportcoach Joyce van Tunen. Foto: aangeleverd





18 inderegio.nl • 3 maart 2021NIEUWS

Door Aart Tóth

Normaal is dit aan een hevige strijd 
en veel lobbywerk voorbehouden, 
een vestiging van een supermarkt 
binnen een gemeente. Voorbeeld 
daarvan is het verdwijnen van de 
kleine DekaMarkt op het Kooiplein 
enige jaren terug. Een nieuwe 
supermarkt op die plaats bleek 
vooralsnog niet haalbaar, zo dicht 
bij winkelcentrum Geesterduin. Een 
alternatief werd gevonden aan de 
Stetweg in Bakkum, waar voorheen 
Kraakman Tuinmachines zat. Dit 

terrein is al eigendom van Deka-
Markt, maar het lukte niet de juiste 
vergunningen te krijgen.

Nieuwe winkels
Intussen zijn er positieve ontwikke-
lingen voor de DeKaMarkt op zich. 
De familie Deen heeft besloten om 
haar supermarkten te verkopen. Zij 
heeft er daarbij gekozen om dit te 
doen aan drie supermarktorganisa-
ties met een Noord-Hollandse 
achtergrond. Hierdoor heeft de 
DekaMarkt negentien winkels 
kunnen verkrijgen, waaronder de 

vestigingen in de Torenstraat in 
Castricum en Berkenlint in Limmen. 
In een gesprek met ontwikkelaar 
van het Vastgoed van Deka werd 
duidelijk dat het ‘nog wel maanden 
kan duren voor Deen is omge-
bouwd naar een DekaMarkt’.

Plannen voor Stetweg
De ontwikkelaar geeft ook aan dat 
een DekaMarkt op de Stetweg ‘hoge 
prioriteit’ heeft. Dit ter vervanging 
van de vestiging Kooiplein, waar 
intussen twee verschillende ontwik-
kelaars plannen hebben voor de 
upgrade van het plein.
,,Naar het schijnt is men bij de 
gemeente geen voorstander van 
een grote supermarkt op het Kooi-
plein vanwege verwachte parkeer-
problemen en de aanvoerroutes 
door een woonwijk.” De ontwikke-
laar laat weten dat ‘bij langer 
uitstellen van besluiten over de 
Stetweg, er al heroverwogen wordt 
de vestiging Kooiplein opnieuw in 
te richten’. ,,De voorkeur gaat naar 
de Stetweg, waarbij de mogelijk-
heid ontstaat ook zo’n achttien 
appartementen boven het winkel-
pand te realiseren zonder meteen 
hoog te bouwen.” 
Voor de ontwikkelingen rondom 
Deka in de toekomst zal besluitvor-
ming in het college en de raad van 
Castricum een belangrijke rol 
spelen.

Castricum - Als het aan de ontwikkelaar van Deka Vastgoed ligt, is de 
supermarkt straks niet alleen in Castricum en Limmen te vinden, maar 
ook in Bakkum. Een DekaMarkt op de Stetweg heeft volgens hem ‘hoge 
prioriteit’.

DekaMarkt verovert 
Castricum, Limmen en Bakkum

Toekomstig vestiging DeKaMarkt Limmen. Foto: Aart Tóth

Castricum – Je beenspieren worden �ink op de proef gesteld, maar als je de 
140 treden naar boven achter je hebt gelaten en bij de stalen uitkijktoren 
naast de Papenberg bent aangekomen dan heb je ook wat. Bovenop de futu-
ristisch ogende uitkijktoren heb je een geweldig uitzicht naar alle kanten. Een 
halfcirkelvormige plattegrond aan beide uiteinden van de toren geeft de 
verschillende windstreken aan en wat er richting de pijlen zoal te zien is. Een 
verrekijker kan handig zijn om wat meer detail te zien. De bovenste foto toont 
een blik in noord-oostelijke richting met het dorpscentrum rechts. De 
onderste foto is in zuid-westelijke richting genomen, met Tata Steel links in 
beeld. Tekst en foto’s: Henk de Reus) 

Mooie vergezichten vanaf 
uitkijktoren Papenberg

Akersloot - Het verkeershandha-
vingsteam van de politie hield vorige 
week donderdag tussen 14.45 en 
16.00 uur een grote verkeerscontrole 
op de Geesterweg. 
Er zijn 19 auto’s met aanhangwagen 
gecontroleerd. Er is één bekeuring 

uitgeschreven wegens het niet 
werken van de verlichting van de 
aanhangwagen. 
Ook werden twee waarschuwingen 
uitgedeeld, respectievelijk voor een 
defect remlicht en een defect 
achteruitrijlicht.

Grote verkeerscontrole
op Geesterweg

Castricum - Op vrijdag 5 maart 
zamelen vrijwilligers van de 
Pancratiuskerk weer voedsel in 
voor de voedselbank. Dat gebeurt 
zoals gebruikelijk op het kerkplein 
aan de Dorpsstraat 113 van 10.00 
tot 12.00 uur.

In Castricum wordt vanuit het paro-
chiecentrum wekelijks een voedsel-
pakket voor drie tot vier dagen opge-
haald door personen die hiervoor in 
aanmerking komen. Vaak is dit een 
gezin van meerdere personen dat in 
de knel is gekomen, door welke 

omstandigheid dan ook. Aanmelding 
hiervoor gaat via Socius (telefoon-
nummer 088 8876900). Door elke 
maand voedingsmiddelen in te 
zamelen, zorgt de kerk voor een 
aanvulling op de voedselwaren die 
langs andere wegen worden 
geschonken. Houdbare levensmid-
delen, maar ook toiletartikelen en 
wasmiddelen zijn van harte welkom. 
Ook staat er zoals gebruikelijk een 
donatiebox om �nanciële giften te 
kunnen ontvangen. De gebruikers 
van de voedselbank zijn u zeer 
dankbaar!

Inzameling voor voedselbank

Akersloot - In de berm langs de 
Koningsweg trof de politie afgelopen 
vrijdag rond 22.00 uur een man aan. 
Hij was �ink onder invloed van 
alcohol. Medewerkers van de ambu-
lancedienst hebben hem behandeld. 
Een uur later bleek echter dat de man 

niet naar huis was gegaan, maar zich 
nog steeds in Akersloot ophield. Hij is 
toen aangehouden. De 31-jarige man 
uit Beverwijk heeft een bekeuring 
gekregen wegens openbare dron-
kenschap en overtreding van de 
avondklok.

Dronken man in berm

Nieuw: cryolipolyse, dé oplossing 
voor hardnekkig vet! Wil dat hard-
nekkige vetlaagje op je buik, maag, 
benen, dijen of armen maar niet weg 
óndanks dat je best op je voeding 
let? Dan is cryolipolyse een zeer doel-
tre�ende methode om speciaal met 

deze probleemgebieden af te 
rekenen. Cryolipolyse (ook wel cools-
culpting of vetbevriezing genoemd) 
is namelijk een veilige manier om 
korte metten te maken met dit hard-
nekkige vet door het sterk afkoelen 
van de vetcellen. Na het bevriezen 

veranderen de vetcellen namelijk in 
vetkristallen en deze worden blijvend 
op een natuurlijke manier afgevoerd 
door het lichaam.

Met deze methode bereik je zonder 
operatie een zichtbaar en blijvend 
resultaat! ,,En dat is uiteindelijk waar 
het om gaat”, zegt Anne. Omdat is 
gebleken dat cryolipolysebehande-
lingen het mooiste resultaat geven 
als je ook op je voeding let, geeft 
Anne hier een gratis voedingsadvies 
bij. Anne: ,,Bovendien werk ik alleen 
met A-klasse en gecerti�ceerde 
apparatuur zodat je verzekerd bent 
van 100% resultaat. Op dit moment 
geldt een korting van € 100,- per drie 
behandelingen.” De consulten van 
Anne worden vaak geheel of gedeel-
telijk vergoed door verzekeraars. Bel 
072 5332636 of mail naar info@
lekker-slank.com voor meer 
informatie.

Heiloo - Anne Bruin leidt sinds 2006 haar eigen praktijk waar ze onder-
tussen al zéér veel mensen gelukkig heeft gemaakt met een gezond 
gewicht. Haar geheim? ,,Dat is vijftien jaar ervaring”, lacht Anne. ,,Ik werk 
met gewone, gezonde voeding en voor eenieder die bij mij over de 
drempel stapt zet ik me voor de volle 100% in, of je nou vijf of vijftig kilo 
wilt afvallen.”

ADVERTORIAL

Nu € 100,- korting bij 
Anne Bruin gewichtsconsulente

Anne Bruin geeft bij een behandeling gratis voedingsadviezen. Foto: aangeleverd

Het apparaat waarmee een 
cryolipolysebehandeling wordt 
uitgevoerd. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. legendarische Engelse popgroep; 7. koude lek-
kernij; 12. plaats in Brazilië (afk.); 13. deel van piano; 14. waad- en
loopvogel; 15. Nederlands kampioenschap (afk.); 17. bouwsteen-
tjes voor kinderen; 19. natuurlijk rood op de wangen; 21. titel
(afk.); 22. metaalsoort; 24. boterhamsmeersel; 27. voertuig; 28.
tijdsperiode; 30. waterloop; 31. snel (vlug); 32. horecagelegen-
heid; 33. Japanse munt; 35. lange rustbank; 37. open plek in een
bos; 38. mannelijk beroep; 41. lang en smal stuk hout; 42. water-
sport; 44. geestdrift; 46. schoonmaakgerei; 47. telwoord; 48. jaar-
getijde (periode); 49. inval (plan); 50. kortaf en onvriendelijk; 52.
omheind stuk grond met bloemen; 54. plaats in Italië; 56. zang-
stem; 58. veelvuldig draaien in bed; 61. deel van gelaat; 62. platte
koek; 64. ontkenning; 65. zonder inhoud; 67.  jongens- of meisjes-
naam; 68. leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.); 70. taaie aard-
soort; 72. raar (vreemd); 73. periode van zeer hoge temperaturen;
76. spoedig; 77. anno mundi (afk.); 78. kleur van de regenboog;
79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. jongensnaam;
82. tuimeling; 83. dun opgerold wafeltje; 84. vurig strijdpaard; 86.
mager geroosterd rundvlees; 87. dichterbij komen.

Verticaal  1. omstreden kledingstuk; 2. paardenslee; 3. duiven-
hok; 4. vergrootglas; 5. onder invloed van drugs; 6. letter van het
Griekse alfabet; 7. berijdbaar gemaakte ijsoppervlakte; 8. bundel
vruchten; 9. lokspijs; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. veld (stuk
grond); 16. Zuid-Koreaans automerk; 18. kreet; 20. stuk doek of
stof; 21. onbenullig; 23. Amerikaanse ruimtevaart organisatie
(afk.); 25. plaats in Gelderland; 26. verpakking voor flessen; 27.
haarloos; 29. natuurverschijnsel aan de hemel; 32. misdadiger;
34. troefkaart; 36. uit eigen beweging; 37. afslagplaats bij golf; 39.
rivier in Frankrijk; 40. dreadlocks; 42. prikkelgeleider in het
lichaam; 43. adellijk persoon; 45. dorp op Ameland; 46. schaak- of
damterm; 51. ingenieur (afk.); 53. elektrisch geladen materieel
deeltje; 54. ordinair (grof); 55. kraaiachtige vogel; 56. mestvocht;
57. afstammeling; 59. verdriet; 60. rondzwervende herdersstam;
62. soort groente; 63. bewerking van huiden; 66. rivier in Utrecht;
67. vragend voornaamwoord; 69. moeilijk lerende kinderen (afk.);
71. tijdperk; 73. hefschroefvliegtuig (afk.); 74. huidverharding; 75.
Amerikaans automerk; 78. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 80.
andere naam voor Noach; 82. Verenigde Staten (afk.); 85. de
oudere (Lat. afk.).

Het boek over kindervoeding is het derde in een reeks 
waarin wordt ingegaan op hardnekkige fabels rond 
voeding die in de media circuleren. Eerder verschenen 
77 feiten en fabels over onze voeding en 77 fabels en 
feiten over afvallen. In het eerste, herziene boek, wordt 
op heldere wijze antwoord gegeven op de meest voor-
komende vragen over onze voeding, voedingsmid-
delen en voedingssto� en. In het boek wordt afgere-
kend met hypes rondom voeding en onnodige bang-
makerij voor bepaalde voedingsmiddelen. 77 veel 

voorkomende  fabels en feiten op het gebied van kool-
hydraten (suikers), eiwitten, vetten, vitamines en mine-
ralen, e-nummers en zoetsto� en worden op uiterst 
toegankelijke wijze beschreven.  Wie het leest, komt 
beslagen ten ijs als hij de volgende keer de supermarkt 
binnenwandelt of op een verjaardagsfeestje de blits wil 
maken. 

Voor de winnaars van de puzzel van deze week stelt de 
auteur drie boeken beschikbaar. 

Win 77 fabels en feiten over onze voeding
Onlangs verscheen het 77 fabels & feiten over kindervoeding van Hans Kraak, waarin hij 77 hardnekkige kwes-
ties rond kindervoeding behandelt. Mag mijn kind veganistisch of vegetarisch eten? Moet het bord altijd leegge-
geten worden? Word je kind hyperactief van suiker? Als ouder wil je het beste voor je kind. Gezonde voeding 
hoort daarbij. Maar wat is nu gezond? Hoe zat het ook weer? In een overzichtelijk naslagwerk worden per leef-
tijdsfase de ins en outs van een gezonde voeding belicht. Het is te bestellen via www.boekenbestellen.nl of via 
de boekhandel.  

Puzzel deze week mee en win één 1 van de 3 boeken ’77 
fabels en feiten over onze voeding’!

Mail de oplossing voor maandag 8 maart 
naar puzzel@castricummer.nl fabels & feiten

over onze
voeding

HANS KRAAK

Voeding

NU

77

Voeding is hot, er gaat haast geen dag voorbij of ons eten is in het 
nieuws. Vaak gaat het daarbij om hypes in de media, onnodige bang-
makerij voor sommige voedingsmiddelen of het zoveelste (eenzijdige) 
dieet waardoor consumenten niet meer weten wie of wat ze moeten 
geloven. Wat is waar en wat niet?

In 77 fabels & feiten over onze voeding wordt door Hans Kraak volgens 
de laatste stand van de wetenschap en de nieuwste inzichten op hel-
dere wijze antwoord gegeven op de meest voorkomende vragen over 
onze voeding, voedingsmiddelen en voedingsstoffen. In het boek 
wordt afgerekend met hypes rondom voeding en onnodige bangmake-
rij voor of demonisering van bepaalde voedingsmiddelen.
De 77 belangrijkste fabels en feiten op het gebied van koolhydraten 
(suikers), eiwitten, vetten, vitamines en mineralen, E-nummers en zoet-
stoffen worden op uiterst toegankelijke wijze beschreven.

`Een interessant en goed leesbaar boek dat vele voedingsfabels 
de wereld uit helpt en gedegen informatie geeft over achtergron-
den rond voeding en gezondheid. Een aanrader voor diegenen 
die genoeg hebben van al de goeroeverhalen en nu eindelijk eens 

willen weten hoe het werkelijk zit.’ 
– Prof. Dr. Ir. Frans J. Kok, Humane Voeding Wageningen Universiteit

H
ans K

raak

Hans J.M.T.C. Kraak is hoofdredacteur van het 
vakblad Voeding Nu, een platform rond voeding 
en gezondheid. Hij werkte o.a. bij het ministerie 
van Landbouw, het Voedingscentrum en als culi-
nair en wetenschapsjournalist bij diverse media.
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Vanaf 6 maart is de bundel verkrijgbaar bij Kantoorboekhandel Laan (ISBN 
9789081699426). Foto: aangeleverd

Dorpsdichter Bob van Leeuwen 
komt met nieuwe bundel
Castricum - Dorpsdichter Bob van 
Leeuwen komt volgende maand met 
een nieuw boek. Zijn derde bundel 
heeft de titel ‘TENTAKELS’ gekregen.

In dit boek kan de lezer zijn rode draad 
volgen ‘vol verrassingen, humor en 
zelfspot’. Als dorpsdichter van 
Castricum organiseerde Bob diverse 
poëzie-evenementen waaraan hij zelf 
ook deelnam. Daarnaast was hij drie 
jaar lang icoon van North Sea Poetry. In 
opdracht van de Landelijke Stichting 
Tegen Zinloos Geweld schreef hij in 

2012 een aantal teksten zoals ‘Mijn 
jongen is zo handig. Verleden jaar 
timmerde hij nog een doe-het-zelver in 
elkaar’.
Medio 2014 verscheen zijn eerste 
bundel, ‘BAKKUM BRUIN’, waarin we 
voor het eerst kennis konden maken 
met zijn bijzondere dichtstijl: de 
‘Hobbel’. Deze berust op het 
beschrijven van een toestand of een 
situatie die plotseling ontlaadt. In je 
beleving rijd je een heuvel op en net 
op het moment dat je denkt boven te 
zijn, sta je ineens beneden. Met het 

gevoel dat je genomen bent. En dat 
ben je dan ook! Bijvoorbeeld: ‘Haar 
tanden stonden in mijn kont omdat 
pas op voor de hond in het Fries 
geschreven stond’.
In 2017 kwam zijn tweede bundel uit 
met de titel ‘Aan de vluchtstrook van de 
zee’ (‘n Golf ebt weg, herneemt zich en 
wordt vloed. Schuim ontkopt, ontdoet 
zich van de zee en strandt). Begin 2020 
organiseerde hij het evenement ‘Poëzie 
in de Etalage’ met ruim negentig 
enthousiast deelnemende winkeliers in 
het centrum van Castricum.







22 inderegio.nl •3 maart 2021NIEUWS

LEZERSPOST

Het antwoord op die vraag is schrijnend genoeg tegen-
woordig de prachtige duinen achter de Papenberg, 
onze eigen achtertuin waarop we zo trots mogen zijn 
en waarvan ik zelf vrijwel dagelijks geniet. Natura 2000 
natuurgebied en onze drinkwatervoorziening boven-
dien. Mijn hart deed dan ook pijn toen ik anderhalve 
week geleden in het weekend drie volle zakken afval 
uit het stukje duin viste achter de Papenberg. Peuken, 
kauwgom, bier- en Flügeldoppen, plastic �essen, bier-
�essen, blikjes, plasticzakjes van wiet, aanstekers, 
knopen, tampons, plastic wikkels van pakjes sigaretten, 
wikkels van energy bars en ga zo maar door. Allemaal 
troep die niet verteert en voor altijd in de grond 
achterblijven.

Daarnaast zag ik dat er op meerdere plekken kamp-
vuren waren gestookt, midden in kwetsbaar natuurge-
bied, waar de paarden grazen! De resten van de 
verbrande sleeën waren nog duidelijk herkenbaar. Is 
dat nou nodig? De sneeuw van een paar weken 
geleden was natuurlijk ronduit een cadeautje. 
Honderden kinderen, jongeren en zelfs volwassenen 
hebben gesleed, gesnowboard, geskied en gewandeld. 
Een zeer welkome afwisseling in een leven wat zich 
tegenwoordig kenmerkt door dagen die zo op elkaar 
lijken.

Ik snap dat jongeren het in deze coronatijden zwaar 
hebben. Ik geloof zelfs dat dit behoorlijk wordt 
onderschat. 

Scholen zijn gesloten en lessen moeten worden 
gevolgd via een scherm. Leerlingen noch docenten zijn 
dit gewend. Dit is zwaar, heel zwaar. Cafés en restau-
rants zijn dicht, winkels zijn gesloten, groepen zijn 
nergens toegestaan, het hele sociale leven ligt op zijn 
gat. De avondklok belemmert bovendien dat je met 
een groepje thuis kan afspreken. Als vader van vier 
kinderen sympathiseer ik zeer met het lot van de 
jongeren. Deze situatie heeft invloed op de sociale 
ontwikkeling en emotionele gezondheid en dus snap ik 
dat jongeren elkaar opzoeken op plekken waar dat 
‘kan’. Ik zal dat niet tegenhouden.

Wat is de moraal van dit verhaal? Alsjeblieft, gooi geen 
afval weg in onze prachtige natuur, zodat iedereen er 
van kan genieten, nu én in de toekomst.

Robin Bakker

Waar is het feestje?

Castricum - In een pand aan de 
Torenstraat was vorige week donder-
dagmiddag sprake van gaslekkage. 
De brandweer werd kort voor 16.00 
uur gealarmeerd nadat men tijdens 
een verbouwing een gasleiding had 

geraakt. De klussers hadden de 
gaskraan in het pand zelf al dichtge-
draaid, maar er bleef nog steeds gas 
uitkomen. Aangezien de leiding ook 
naar de buren liep moest daar ook de 
kraan dicht gedraaid worden.

Gaslekkage aan de Torenstraat

Nadat het lekken stopte, heeft de brandweer de klus overdragen aan een 
gespecialiseerd bedrijf. Foto’s: Hans Peter Olivier

Akersloot - Mountainbiker Vincent 
Beentjes heeft vorige week donder-
dagavond de snelste tijd gereden in de 
wekelijkse tijdrit op sportcomplex De 
Cloppenburgh. Op de o�ciële scorelijst 
prijkt echter de naam van Alwin Hes 
bovenaan. De twee bleken als koppel 
te zijn vertrokken, omdat Beentjes zijn 
transponder voor de elektronische tijd-
waarneming thuis had laten liggen. Dit 

was de jury aanvankelijk ontgaan, maar 
na overleg met de overige deelnemers 
werd besloten de actie van de twee 
renners eenmalig te accepteren.
Lees op www.castricummer.nl het 
complete verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Vincent Beentjes ,Castricum (52.23 
min); 2. Wout Bakker, Heiloo (53.49 

min); 3. Koen Konst, Castricum (54.47 
min); 4. Bob Scholten, Akersloot (55.37 
min); 5. Pieter Bak, Westzaan (56.11 
min); 6. Koen Jansen, Schagen (56.44 
min); 7. Gerrit Jansen, Schagen (56.44 
min); 8. Jelte Buur, Akersloot (57.13 
min); 9. Floris van Woesik, Krommenie 
(57.51 min); 10. Henk Jan Verdonk 
senior, Egmond aan den Hoef (60.00 
min).

Gedeelde winst Vincent 
Beentjes en Alwin Hes

Castricum - Vitesse’22 heeft de 
contracten met de trainers Arjan de 
Zeeuw en Pim Touber voor het eerste 
elftal en Coen van Dongen voor het 
tweede elftal verlengd. Overleg 
tussen de technische commissie, het 
hoofdbestuur, de trainers, de spelers-

raad en de begeleiding leidde tot 
unaniem enthousiasme om met deze 
trainers verder te gaan. De met hen 
ingeslagen weg biedt voor Vitesse’22 
alle vertrouwen om seizoen 2021-
2022 succesvol in te gaan. Hopelijk 
zijn de coronaperikelen dan groten-

deels achter de rug en kan er weer 
volop worden gevoetbald. Dankzij de 
gedrevenheid en de creativiteit van 
de trainers is de beleving bij de 
spelersgroep zeer positief. Vitesse’22 
ziet de samenwerking met hen met 
veel vertrouwen tegemoet.

Hoofdtrainers Vitesse’22 tekenen bij

Achter Fons Lute, Patrick Grandiek en Jeroen Tromp (voorzitter). Vooraan de trainers Pim Touber, Arjan de Zeeuw en Coen van 
Dongen. Foto: Joop Hollenberg

Voor broedende vogels maar ook 
konijnen, hazen en hagedissen is rust 
een absolute must. Vooral broedvo-
gels met hun nest op de grond raken 
tijdens het broeden makkelijk 
verstoord. Laten we de vogels met 
rust, dan is de kans op broedsucces 
het grootst. Daarom gelden van 1 
maart tot en met 1 juli de volgende 
maatregelen:
Vier wandelroutes in het Noord-
Hollands Duinreservaat zijn tijdelijk 
gesloten. De afgesloten paden liggen 
in ’t Zegeveld ten noorden van het 
huisjesterrein De Nollen in Egmond 
aan de Hoef, het Reggers Sandersvlak 
en de Kil ten zuiden van Egmond aan 
Zee, het Vennewater bij Egmond-
Binnen en het Zeerijdsdijkje in 
Bakkum. In het Bergerbos gelden 
afwijkende data voor de honden 
aanlijnplicht, namelijk van 15 maart 
tot en met 15 juni. Voor bezoekers van 
het Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land is de gele route door het Kraans-
vlak afgesloten. Er is nog volop gele-
genheid om vanaf andere locaties de 
wisenten, konikpaarden en Schotse 
hooglanders te spotten, zoals bij het 
uitkijkpunt aan de rand van het 
gebied. Loslopende viervoeters 
kunnen voor stress zorgen, zeker in de 

broedtijd. Tijdens het broedseizoen 
moeten honden dan ook worden 
aangelijnd op plekken die buiten het 
broedseizoen losloopgebied zijn.
Tijdens de coronapandemie trekken 
extra veel mensen erop uit om te 
genieten van de natuur. Voor veel 
mensen is een bezoek aan de duinen 
de manier om in de frisse lucht 
energie op te doen of juist stoom af te 
blazen. Dat juicht PWN alleen maar 
toe. Hoe meer mensen de natuur in 
hun hart sluiten, hoe beter het is. Niet 
iedereen is zich bewust dat in de 
duinen toegangsregels gelden. Een 
van die regels is: blijf op wegen en 
paden. Dit is in het broedseizoen 
extra belangrijk. Daarom zet PWN 
tijdens het broedseizoen op verschil-
lende plaatsen duincoaches in. Onder 
het motto ‘blijf jij op het pad, dan 
blijven vogels op hun nest’ atten-
deren duincoaches de bezoekers op 
het belang om juist nu de toegangs-
regels te volgen. Met persoonlijke en 
laagdrempelige voorlichting op een 
aantal drukke locaties zijn duincoa-
ches ‘de rechterhand’ van de 
boswachters. Het is één van de 
manieren waarmee PWN het bewust-
zijn rond een gezond en verantwoord 
bezoek aan de duinen wil vergroten.

Broedseizoen begonnen: 
blijf op de paden!
Regio - Het voorjaar komt eraan! Goed nieuws voor iedereen die graag 
geniet van alles wat groeit en bloeit in de duinen. Om broedende vogels 
te beschermen, gelden vanaf 1 maart tot en met 1 juli aangepaste regels 
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noord-Hollands Duinreser-
vaat. De belangrijkste oproep van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder 
PWN is: volg de toegangsregels en blijf op de paden.

Grauwe ganzen met pulletjes. Foto: PWN



Al bijna 150 jaar voorziet 
FrieslandCampina bijna de hele 
wereld van zijn zuivelproducten. 
Voor de boter en melkpoeder 
specialiteiten fabriek van 
FrieslandCampina in Lochem is BOGE 
de afgelopen tijd bezig geweest met 
het realiseren van één centrale ruimte 
voor een 100% olievrije perslucht 
installatie. Deze installatie zal een 
groot deel van de machines in de 
fabriek aansturen.

FrieslandCampina maakt 
zuivelproducten die hun weg vinden 
naar landen over de hele wereld. 
De melk voor deze producten 
is grotendeels met melk van 
Nederlandse familieboerderijen. 
- Door de jarenlange ervaring 
van de boeren en hun families 
maakt FrieslandCampina de 
lekkerste producten. Bijna 150 jaar 
geleden, hebben de boeren hun 
krachten gebundeld en plaatselijke 
zuivelfabrieken gesticht. Inmiddels 
is het bedrijf uitgegroeid tot een 
wereldwijd fenomeen op zuivel-
gebied. Enkele bekende merken van 
FrieslandCampina zijn onder andere 
Campina, Friso, Peak, Chocomel, 
Fristi, Optimel, Mona en Friesche Vlag.

Compressoren op 1 locatie 
gecentraliseerd
De fabriek in Lochem bestaat uit 2 
gebouwen, waar al geruime tijd op 
twee verschillende locaties de oude 
compressor installaties opgesteld 
staan. Ronald Engberts (Directeur 
BOGE BeNeLux) ‘Wij zijn al twee jaar 
bezig met dit project, om samen 
met de fabriek in Lochem en het 
hoofdkantoor in Amersfoort tot een 
goede oplossing te komen. In eerste 
instantie was het idee om alleen de 
compressoren van de boterfabriek 
te gaan vernieuwen, maar door een 
effi ciënte oplossing van BOGE zijn we 
uitgekomen tot één centraal plan 
voor beide fabrieken.’. Om beide 
gebouwen van perslucht te kunnen 
voorzien heeft FrieslandCampina een 
nieuwe ruimte gerealiseerd, waarvan 
de meest effi ciënte inrichting door 
BOGE is ontworpen. Vanuit deze 
ruimte wordt er vanaf dit jaar een 
groot deel van alle machines 
voorzien van BOGE olievrije perslucht. 

Energiebesparende en 
bedrijfszekere installatie 
Nadat het eerste contact werd 
gelegd, is er door BOGE een 
meting uitgevoerd bij de huidige 
compressoren van FrieslandCampina. 
Uit deze meting is gebleken dat het 
persluchtverbruik van beide locaties 
bij FrieslandCampina in Lochem 
een stuk effi ciënter kon worden 
ingericht. Om de energiekosten te 
beperken en de bedrijfszekerheid 

FrieslandCampina 
kiest voor 100% olievrije en 
bedrijfszekere BOGE 
persluchtinstallatie

te garanderen, is ervoor gekozen 
om de opstelling te verdelen in 
één frequentiegeregelde olievrije 
160 kW BOGE schroefcompressor 
en een tweetal 220 kW BOGE HST 
Turbocompressoren. Tevens zijn 
er twee BOGE adsorptiedrogers 
voorzien van vacuümkoeling, welke 
beide geschikt zijn voor de maximale 

capaciteit van FrieslandCampina. 
Ook zal er een stuk overcapaciteit zijn 
voor de toekomst. 

SO 220-2 FW olievrije 
schroefcompressor
Olievrije perslucht van de hoogste 
kwaliteit, met maximale effi ciëntie 
en duurzaamheid, dat is de BOGE 
SO 220-2 schroefcompressor. 
De olievrij comprimerende 
schroefcompressoren van BOGE 
functioneren volgens een principe 
waarbij de koel- en smeerfunctie 
van de olie door innovatieve 
werkingsprincipes vervangen 
worden. Centraal staan de speciale 
compressorblokken en het BOGE 
koelconcept. Beide zijn zo uitgevoerd 
dat ze de grootste bedrijfszekerheid 
bij een maximale effi ciëntie bieden – 
ideaal voor gevoelige toepassingen 
zoals de voedingsproducten van 
FrieslandCampina. De SO-serie 
overtuigt door een intelligente 
opbouw, hoogwaardige bouw en 
een innovatief werkingsprincipe. De 
betrouwbare werking en het hoge 
rendement maken een veilige en 
voordelige productie van olievrije 
perslucht mogelijk.

High Speed Turbo: 100% 
olievrije perslucht
Met de komst van BOGE’s HST-
compressoren hebben we een 
belangrijke stap gezet op het 
gebied van olievrije perslucht. De 
turbocompressoren zijn zo ontworpen 

dat het gehele aandrijfmechanisme 
niet gesmeerd hoeft te worden. Dit 
betekent dat er gegarandeerd 100% 
olievrije perslucht geproduceerd 
wordt. Door slimme aanpassingen in 
het ontwerp vergeleken met reguliere 
compressoren, is de HST ook nog eens 
de helft compacter en een derde 
lichter. Dit kan uiteindelijk resulteren 

in een jaarlijkse energiebesparing 
van 30%. Met de HST’s gaat BOGE 
ook bewust met het milieu om, 
de CO2-uitstoot is namelijk tot wel 
20% lager dan bij concurrerende 
compressoren. Tevens opvallend 
kenmerk van de HST, is het aanzienlijk 
lage geluidsniveau. Bij andere 
schroefcompressoren ligt de norm 
op 80 dB (A), waar dit bij de HST 
maximaal 63 dB (A) is. 

Koelwatersysteem
Om de twee HST- en de (een) 
SO220FW compressoren goed 
op elkaar af te stemmen en zo 
effi ciënt en betrouwbaar mogelijk 

te laten werken, is er een op maat 
gemaakt systeem ontworpen en 
geïnstalleerd door BOGE zelf. De 
compressoren worden gekoeld met 
een imposant koelwatersysteem, die 
door FrieslandCampina geplaatst is 
op het dak. Alles wordt met elkaar 
verbonden door leidingwerk van 
speciaal maatwerk. De complete 
installatie wordt aangestuurd met 
één van de meest innovatieve 
besturingssystemen op de huidige 
markt, de airtelligence BOGE provis 
2.0.

BOGE installatieteam 
BOGE heeft de volledige installatie 
bij FrieslandCampina op zich 
genomen, van leidingwerk tot het 
installeren van de compressoren zelf. 
Hiervoor heeft BOGE Nederland een 
eigen installatieteam beschikbaar 
onder leiding van Toine Spronk. 
Dit deskundige team met veel 
ervaring heeft het plaatsen van de 
compressoren, RVS leidingwerk tussen 
de compressoren en drogers en de 
bekabeling tussen alle verschillende 
componenten verzorgd.

100% Olievrije perslucht 
met back-up
Met de hiervoor beschreven 
opstelling is FrieslandCampina 
verzekerd van 100% olievrije (klasse 
0), droge perslucht met een 
dauwpunt van -40 °C én een back-
up voor zowel de compressoren 
als de persluchtconditionering. 
Hiermee wordt voorkomen dat 
FrieslandCampina onverwachts 
de productie stil moet leggen. 
Voor Lochem als fabriek geldt 
“betrouwbaarheid” als een van de 
belangrijkste speerpunten. Het altijd 
beschikbaar hebben van perslucht 
is een must om het complete 
productieapparaat  te laten 
opereren.
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Al bijna 150 jaar voorziet 
FrieslandCampina bijna de hele 
wereld van zijn zuivelproducten. 
Voor de boter en melkpoeder 
specialiteiten fabriek van 
FrieslandCampina in Lochem is BOGE 
de afgelopen tijd bezig geweest met 
het realiseren van één centrale ruimte 
voor een 100% olievrije perslucht 
installatie. Deze installatie zal een 
groot deel van de machines in de 
fabriek aansturen.

FrieslandCampina maakt 
zuivelproducten die hun weg vinden 
naar landen over de hele wereld. 
De melk voor deze producten 
is grotendeels met melk van 
Nederlandse familieboerderijen. 
- Door de jarenlange ervaring 
van de boeren en hun families 
maakt FrieslandCampina de 
lekkerste producten. Bijna 150 jaar 
geleden, hebben de boeren hun 
krachten gebundeld en plaatselijke 
zuivelfabrieken gesticht. Inmiddels 
is het bedrijf uitgegroeid tot een 
wereldwijd fenomeen op zuivel-
gebied. Enkele bekende merken van 
FrieslandCampina zijn onder andere 
Campina, Friso, Peak, Chocomel, 
Fristi, Optimel, Mona en Friesche Vlag.

Compressoren op 1 locatie 
gecentraliseerd
De fabriek in Lochem bestaat uit 2 
gebouwen, waar al geruime tijd op 
twee verschillende locaties de oude 
compressor installaties opgesteld 
staan. Ronald Engberts (Directeur 
BOGE BeNeLux) ‘Wij zijn al twee jaar 
bezig met dit project, om samen 
met de fabriek in Lochem en het 
hoofdkantoor in Amersfoort tot een 
goede oplossing te komen. In eerste 
instantie was het idee om alleen de 
compressoren van de boterfabriek 
te gaan vernieuwen, maar door een 
effi ciënte oplossing van BOGE zijn we 
uitgekomen tot één centraal plan 
voor beide fabrieken.’. Om beide 
gebouwen van perslucht te kunnen 
voorzien heeft FrieslandCampina een 
nieuwe ruimte gerealiseerd, waarvan 
de meest effi ciënte inrichting door 
BOGE is ontworpen. Vanuit deze 
ruimte wordt er vanaf dit jaar een 
groot deel van alle machines 
voorzien van BOGE olievrije perslucht. 

Energiebesparende en 
bedrijfszekere installatie 
Nadat het eerste contact werd 
gelegd, is er door BOGE een 
meting uitgevoerd bij de huidige 
compressoren van FrieslandCampina. 
Uit deze meting is gebleken dat het 
persluchtverbruik van beide locaties 
bij FrieslandCampina in Lochem 
een stuk effi ciënter kon worden 
ingericht. Om de energiekosten te 
beperken en de bedrijfszekerheid 

FrieslandCampina 
kiest voor 100% olievrije en 
bedrijfszekere BOGE 
persluchtinstallatie

te garanderen, is ervoor gekozen 
om de opstelling te verdelen in 
één frequentiegeregelde olievrije 
160 kW BOGE schroefcompressor 
en een tweetal 220 kW BOGE HST 
Turbocompressoren. Tevens zijn 
er twee BOGE adsorptiedrogers 
voorzien van vacuümkoeling, welke 
beide geschikt zijn voor de maximale 

capaciteit van FrieslandCampina. 
Ook zal er een stuk overcapaciteit zijn 
voor de toekomst. 

SO 220-2 FW olievrije 
schroefcompressor
Olievrije perslucht van de hoogste 
kwaliteit, met maximale effi ciëntie 
en duurzaamheid, dat is de BOGE 
SO 220-2 schroefcompressor. 
De olievrij comprimerende 
schroefcompressoren van BOGE 
functioneren volgens een principe 
waarbij de koel- en smeerfunctie 
van de olie door innovatieve 
werkingsprincipes vervangen 
worden. Centraal staan de speciale 
compressorblokken en het BOGE 
koelconcept. Beide zijn zo uitgevoerd 
dat ze de grootste bedrijfszekerheid 
bij een maximale effi ciëntie bieden – 
ideaal voor gevoelige toepassingen 
zoals de voedingsproducten van 
FrieslandCampina. De SO-serie 
overtuigt door een intelligente 
opbouw, hoogwaardige bouw en 
een innovatief werkingsprincipe. De 
betrouwbare werking en het hoge 
rendement maken een veilige en 
voordelige productie van olievrije 
perslucht mogelijk.

High Speed Turbo: 100% 
olievrije perslucht
Met de komst van BOGE’s HST-
compressoren hebben we een 
belangrijke stap gezet op het 
gebied van olievrije perslucht. De 
turbocompressoren zijn zo ontworpen 

dat het gehele aandrijfmechanisme 
niet gesmeerd hoeft te worden. Dit 
betekent dat er gegarandeerd 100% 
olievrije perslucht geproduceerd 
wordt. Door slimme aanpassingen in 
het ontwerp vergeleken met reguliere 
compressoren, is de HST ook nog eens 
de helft compacter en een derde 
lichter. Dit kan uiteindelijk resulteren 

in een jaarlijkse energiebesparing 
van 30%. Met de HST’s gaat BOGE 
ook bewust met het milieu om, 
de CO2-uitstoot is namelijk tot wel 
20% lager dan bij concurrerende 
compressoren. Tevens opvallend 
kenmerk van de HST, is het aanzienlijk 
lage geluidsniveau. Bij andere 
schroefcompressoren ligt de norm 
op 80 dB (A), waar dit bij de HST 
maximaal 63 dB (A) is. 

Koelwatersysteem
Om de twee HST- en de (een) 
SO220FW compressoren goed 
op elkaar af te stemmen en zo 
effi ciënt en betrouwbaar mogelijk 

te laten werken, is er een op maat 
gemaakt systeem ontworpen en 
geïnstalleerd door BOGE zelf. De 
compressoren worden gekoeld met 
een imposant koelwatersysteem, die 
door FrieslandCampina geplaatst is 
op het dak. Alles wordt met elkaar 
verbonden door leidingwerk van 
speciaal maatwerk. De complete 
installatie wordt aangestuurd met 
één van de meest innovatieve 
besturingssystemen op de huidige 
markt, de airtelligence BOGE provis 
2.0.
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genomen, van leidingwerk tot het 
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eigen installatieteam beschikbaar 
onder leiding van Toine Spronk. 
Dit deskundige team met veel 
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de compressoren en drogers en de 
bekabeling tussen alle verschillende 
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