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De Castricummer bood het middel 
aan via internet en verstuurde het 
poeder per post naar zijn klanten. 
Volgens het OM heeft de man er � ink 
aan verdiend. De politie kwam de 
man op het spoor na een mogelijke 
zelfdoding in Breda vorig jaar. In het 
huis van de overledene werd een 

postpakket gevonden dat afkomstig 
bleek van de 74-jarige Castricummer. 
Zijn woning is woensdagavond door-
zocht. Uit onderzoek moet blijken of 
er een verband is tussen de handel in 
middel X en andere sterfgevallen. Hij 
werd vrijdag voorgeleid aan de 
rechter-commissaris.

Castricummer (74) verdacht van 
leveren zelfdodingsmiddel X
Castricum - Een 74-jarige Castricummer is vorige week aangehouden 
omdat hij zelfdodingsmiddel X aan honderden mensen zou hebben gele-
verd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn vier sterfgevallen daad-
werkelijk te herleiden naar het middel dat de man verkocht.

Castricum - Het fraaie weer lokte zondag honderden strandliefhebbers naar de kust, zoals hier in Castricum aan Zee. De 
restaurants zaten vol en wie de terrasstoelen wilde bezetten, moest geduld hebben. Lange rijen vormden zich voor de 
ingangen van de diverse paviljoens. Niet alleen voor de strandtenten stond een � le, op de Zeeweg was het niet anders. 
Ook daar moesten strandgangers rekening houden met een forse � le richting de kust. Tekst en foto: Bert Westendorp.

Lente lonkt: drukte op het strand

Door Hans Boot

Het voornemen van het college om 
met ingang van 2021 het afval extra te 
scheiden door het aanbieden van een 
container voor PMD (plastic- en 
metalen verpakkingen en drink-
pakken) en een variabele he�  ng voor 
restafval toe te passen, werd door de 
bewoners met de nodige scepsis 
ontvangen. Men verwachtte misbruik 
door ongewenste dumping en dat de 
kosten veel hoger zouden uitvallen.

In februari van dit jaar zou de eerste 
balans worden opgemaakt en worden 
de resultaten over 2021 zichtbaar op 
het aanslagbiljet gemeentelijke belas-
ting dat onlangs digitaal of per post 
naar de gebruikers is verzonden. Dat 
de berekening van de afvalsto� enhef-
� ng niet zo eenvoudig is, bleek uit 
navraag bij de projectleider Commu-
nicatie Grondstofplannen van de 
gemeente.

Voorbeeld
Om het bedrag voor het nieuwe jaar 
te kunnen herleiden, wordt als voor-
beeld de aanslag erbij gepakt voor 
een eenpersoonshuishouden met een 
grote container (240 liter) voor rest-
afval. Daarvoor werd, volgens de 
aanslag voor het jaar 2020, een vast 
bedrag van € 222,12 betaald. In 2021 
is een verhoging van 8 procent op de 

afvalsto� enhe�  ng doorgevoerd 
vanwege hogere belasting vanuit de 
overheid en toenemende kosten voor 
verbranding restafval. Dit betekent dat 
het bedrag voor afvalsto� enhe�  ng 
voor een eenpersoonshuishouding op 
circa € 240 uit zou komen. Door de 
invoering van de variabele he�  ng is 
85 procent van dat bedrag als vast 
tarief door de raad vastgesteld. Naast 
deze vaste he�  ng worden dan alle 
ledigingen van de rolcontainer of alle 
inworpen in de ondergrondse 
container doorbelast aan de 
gebruiker.

Stel dat de betre� ende gebruiker die 
240 literbak in 2021 drie keer aan de 
weg heeft gezet, dan betaalt hij nu 85 
procent van € 240 = € 204 + 3x € 6,25 
= totaal € 222,75. Toevallig is dit 
bedrag gelijk aan de aanslag voor 
2020 en ‘ontloopt’ deze gebruiker de 8 
procent verhoging. Als hij echter zijn 
bak voor restafval vaker laat legen, 
dan komt hij meer in de buurt van het 
richtbedrag van € 240,-.

‘Tevreden’
De projectleider laaat weten dat de 
gemeente ‘tevreden’ is over het eerste 
jaar waarin het nieuwe systeem van 
afvalscheiding en -he�  ng is toege-
past: ,,Het restafval is ongeveer gehal-
veerd, dus we zijn van 200 kg per 
inwoner naar circa 100 kg gegaan. De 

ambitie van Nederland is dat in 2025 
een gemiddelde van dertig kilo per 
inwoner per jaar is bereikt. De daling 
van restafval is iets groter voor bewo-
ners van laagbouwwoningen dan bij 
hoogbouw waar een ondergrondse 
container wordt gebruikt. Daar 
worden de GFT-cocons weliswaar 
goed gebruikt om groente-, fruit- en 
etensresten te scheiden, maar zien we 
toch nog relatief veel etensresten in 
het restafval terugkomen.’’

Vragen
Het ziet ernaar uit dat de inwoners 
zich hebben neergelegd bij alle veran-
deringen en hun best doen om de 
doelstellingen van de gemeente waar 
te maken. In ieder geval werd ook 
meegedeeld dat er tot nu toe niet 
meer dan vorige jaren bezwaren 
tegen de afvalsto� enhe�  ng zijn inge-
diend. ,,De inwoners van Castricum 
zijn zich dus goed bewust geweest 
van de nieuwe manier van afrekenen 
voor afval en staan over het algemeen 
niet voor verrassingen’’, aldus de 
projectleider. Zij wijst erop dat 
iedereen met behulp van de DigiD van 
de oudste bewoner van elk huis-
houden via castricum.consensus.nl 
kan nagaan hoe vaak de bak voor rest-
afval is geleegd of een ondergrondse 
container is gebruikt. Ook zie je hier of 
de 30 liter of 60 liter klep gebruikt is.

Als u vragen heeft over het aantal 
inworpen, aanbiedingen of de 30- of 
60-liter-inworpen, belt u dan naar 14 
0251. De gemeente heeft een speciaal 
team klaar zitten om de vragen te 
beantwoorden.

Castricum - Waarschijnlijk hebben alle eigenaren of huurders van 
woningen inmiddels hun WOZ-beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen ontvangen. Nu kan de balans worden opgemaakt van de 
eind 2020 aangekondigde wijzigingen door de invoering van een extra 
bak of het gebruik van ondergrondse containers.

Afvalstoffenheffi ng omhoog of omlaag

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

SHOARMA 
MET KNOFLOOKSAUS 

EN BROODJES
25% KORTING

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
BOERENKOOL MET

 2 HOOGLANDERWORSTEN
SAMEN€ 6,99

VLEESWARENTRIO 
BOTERHAMWORST
RUNDVLEESSALADE

PROSCIUTTO XO
SAMEN € 5,99

SOEP VAN DE WEEK:
TOMATENSOEP

PER POT  € 3,99

NOUGATINE TAART MET VERS GEBRANDE NOUGAT, 
HAZELNOTEN EN SLAGROOM

DYONAISE TAART

10,95
13,95
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Eerste Groenelaan 62

4 De Kern
Overtoom 15

Stembureaus op 14   15  en 16  maart

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

5 Pastorie RK kerk
Dorpsstraat 113

6 Gymzaal Walingstuin
Walingstuin 2

7 Gymzaal Rooseveltlaan
Rooseveltlaan 3

8 Sportcentrum De Bloemen
De Bloemen 71

9 Buurt- en Biljartcentrum Castricum
Van Speykkade 61

10 Gymzaal Vondelstraat
Vondelstraat 23

11 De Oude Keuken
Oude Parklaan 111

12 Fase Fier
Van Oldenbarneveldweg 25

Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur.

De Tuin van Kapitein
Rommel opent
om 0.00 uur.

Mobiel stembureau
- Sans Souci

van 10.00 tot 11.30 uur

- Jac. P Thijsse College
van 12.00 tot 13.00 uur

- Bonhoe�er College
van 13.30 tot 14.30 uur
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Neem mee
stempas en identiteitsbewijs.

Meer informatie
www.castricum.nl/verkiezingen
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Extra stemdagen
Open op 14, 15 en 16 maart 
van 7.30 tot 21.00 uur

Open op 16 maart
van 7.30 tot 21.00 uur

Mobiel stembureau
- de Woude

AKERSLOOT

16 ’t Kruispunt
Mozartlaan 1 a, Akersloot

17 Sportcentrum De Lelie
Rembrandtsingel 3, Akersloot

18 De Storey Club
Wilhelminaplein 1, Akersloot

DE WOUDE

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

M

LIMMEN AKERSLOOT

DE WOUDE

woensdag 2 maart 2022

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

 info@castricum.nl

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kies uw gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart

Sanne Santen (18):   

‘Laten we die natuur netjes en schoon houden.’
‘Dit jaar mag ik voor het eerst 
stemmen.’ Sanne studeert 
Evenementenorganisatie. ‘Ik 
wist er nog helemaal niets 
vanaf! Mijn vader heeft me 
verteld wat de gemeenteraad 
doet. Het is anders dan de 
landelijke politiek: het gaat 
nu echt over waar ik woon. 
Over concrete dingen, 
zoals speelpleintjes, afval, 
hoe we het dorp kunnen 
schoonhouden. 

Wat ik het allerbelangrijkst vind, is de natuur rondom Castricum. Ik vind het zo fi jn 
om dicht bij het bos, de duinen en het strand te wonen. Daar ben ik dan ook vaak 
te vinden. In de zomer om te picknicken, in de winter om te wandelen. Laten we die 
natuur netjes en schoon houden. 

Dat ik dit jaar mee mag stemmen, vind ik erg leuk. Het is ook goed dat de mensen 
die hier wonen, op deze manier kunnen zeggen wat ze vinden en wat ze willen. 
Op welke partij ik ga stemmen, dat weet ik nog niet. Ik vind het nog wel lastig om 
erachter te komen welke partij bij mij past. Heeft Castricum een Kieskompas? Dat 
wist ik nog niet, dat is top! Die ga ik zeker gebruiken.’
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Op 14, 15 en 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u 
stemmen voor de nieuwe gemeenteraad 
van Castricum. De kandidaten met de 
meeste stemmen komen in de raad. Zo 
heeft uw stem dus invloed op de keuzes 
die de raad maakt over bijvoorbeeld: 
wonen, sporten, gemeentelijke 
belastingen en voorzieningen. 

Veilig stemmen met corona
De coronaregels zijn versoepeld. 
Toch blijven wij voorzichtig. Zo zijn de 
verkiezingen op meerdere dagen, om 
drukte in de stembureaus te voorkomen. 
En zijn er in de stembureaus hygiëne- en 
afstandsregels. 

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

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

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

door Omroep Castricum 

“ De gemeente mag meebetalen 
aan een nieuwe plek voor de 
bioscoop in Castricum”

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

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

Stelling: 

Waar kan ik stemmen?

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

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor 
minder validen.
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Eén op één met de lijsttrekker
Peter van Raalte en Sander Verschoor 
van Omroep Castricum hebben alle 8 
lijsttrekkers geïnterviewd. Bekijk ‘t op tv, 
de website of het Youtube-kanaal van 
Omroep Castricum.  

Geen stempas ontvangen?
Regel uiterlijk 11 maart een nieuwe
Uw stempas krijgt u uiterlijk woensdag 
2 maart thuis. Niet ontvangen of kwijt? 
Vraag dan een vervangende stempas aan 
via onze website. Of kom langs in het 
gemeentehuis. Dit kan tot en met vrijdag 
11 maart.  Neem wel uw paspoort, id of 
rijbewijs mee. 



woensdag 2 maart 2022

Gemeentenieuws

     

Agenda commissie 3 maart 2022  
Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

Commissies
19.30 – 21.00 Auditcommissie

In dertig dagen een gezonde 
gewoonte aanleren? Het kan! 

Door een maand lang een gezonde uitda-
ging vol te houden, wordt het makkelijker 
om dat in de toekomst ook te blijven doen. 
Dat blijkt uit onderzoek. Daarom helpt 
30dagengezonder, een initiatief van de 
GGD, u om samen met heel veel anderen 
in maart in actie te komen voor uw gezond-
heid. Dat is veel leuker en het werkt echt. 
Welke uitdaging u kiest, bepaalt u zelf. Ga 
bijvoorbeeld op tijd naar bed, drink water in 
plaats van alcohol of fris of maak dagelijks 
een ommetje. 

Drink een maand geen alcohol
Ook wethouder Ron de Haan gaat de 
gezonde uitdaging aan. Na Dry januari 
gaat hij in de maand maart door met niet-
drinken. Door niet te drinken blijft hij fysiek 
en mentaal fi tter. Via Facebook en Insta-
gram van Castricum zult u regelmatig een 
update vinden over hoe het de wethou-

der vergaat in maart. Doet u ook mee met 
30dagengezonder? Meld u gratis aan op 
www.30dagengezonder.nl. Hier vind u ook 
inspiratie voor uitdagingen en tips om het 
vol te houden.

Gemeenteraad bezoeken en contact
De vergadering bijwonen
Op donderdag 3 maart vergadert de 
raad in de raadzaal. U bent van harte 
welkom de vergadering bij te wonen. 
Ook kunt u alle vergaderingen live volgen 
via castricum.raadsinformatie.nl. Hier 
vindt u ook de vergaderstukken. U kunt 
de raadsvergaderingen ook achteraf 
terugkijken. 

Inspreken of meepraten
Wilt u inspreken bij één van de 
commissievergaderingen, meld u dan 
uiterlijk 17.00 uur op de dag van de 
vergadering aan bij de griffi  e. Bij commissies 
die zijn aangemerkt met een * (zie agenda) 
is inspreken niet (meer) mogelijk.   

Facebookpagina van de raad
Sinds kort heeft de gemeenteraad van 
Castricum een eigen Facebookpagina. 
Hier kunt u meer informatie vinden over 
de raadsagenda, maar ook updates 
over de verkiezingen en weetjes over 
de gemeenteraad. U kunt deze pagina 
vinden door op Facebook te zoeken naar 
Gemeenteraad Castricum. 

Meer informatie
Kijk op castricum.raadsinformatie.nl voor 
informatie over de vergaderingen, agenda’s, 
stukken en inspreken.  
Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij 
de griffi  e: e-mail raadsgriffi  e@castricum.nl, 
of telefoon 088 909 7014, 088 909 7094 of 
088 909 9082.

Doe in maart ook mee met de challenge 30dagengezonder 

Gratis mondkapjes en zelftesten 
bij laag inkomen
Gemeente Castricum geeft corona-zelftes-
ten en mondkapjes aan inwoners met een 
laag inkomen. U kunt de mondkapjes en 
zelftesten ophalen bij de locatie van 
Stichting Welzijn. 

Stichting Welzijn Castricum 
Dorpsstraat 30 in Castricum
Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur (op maandag en vrijdag tot 14.00 uur).
En de tweede, derde of vierde zondag van 
de maand van 14.00 tot 17.00 uur.

Financiële bijdrage bij laag inkomen 
Heeft u een laag inkomen en niet veel 
spaargeld of bezit? Kunt u soms moeilijk 
rondkomen? De gemeente heeft fi nanciële 
regelingen, waar u mogelijk gebruik van 

kunt maken. Ook zijn sommige regelingen 
dit jaar gewijzigd. Kijk voor meer informatie 
op www.castricum.nl/regelingen.

Gemeentelijke belastingaanslag
Gemeentelijke belastingaanslag binnen? En 
bent u het niet eens met de WOZ-waarde? 
Maak dan een belafspraak met de taxa-
teur. De taxateur kijkt samen met u naar de 
WOZ-waarde. Is het niet juist? Dan wordt 
het direct aangepast. Zo is offi  cieel bezwaar 
maken niet nodig. Toch bezwaar maken? 

Dan kan dat gratis bij Cocensus. Ga naar 
www.cocensus.nl.

Kunt u de gemeentelijke belastingen nu niet 
betalen? Neem contact op met Cocen-
sus. Dan zoeken ze samen met u naar een 
oplossing.

Persoonlijke begeleiding bij inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet 
Inburgering ingegaan. Met deze nieuwe 
wet willen we nieuwkomers in Neder-
land zo snel mogelijk laten meedoen in 
de samenleving. Het liefst via betaald 
werk of een opleiding, waarbij het leren 
van de taal voorop staat. De nieuwe wet 
sluit op dat punt aan bij de Participa-
tiewet. Gemeenten zijn nu verantwoor-
delijk voor de inburgering en alles wat 
er bij participeren en integreren komt 
kijken.  Halte Werk voert de inburgering 
voor de gemeenten Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en 
Uitgeest uit.

Halte Werk organiseert het complete aan-
bod van ondersteuning aan de nieuwko-
mer. Zo krijgt de nieuwkomer precies de 
ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. 

Nieuwkomers krijgen intensieve begeleiding 
van een medewerker van Halte Werk. Deze 
regelt de deelname, maakt samen met de 
nieuwkomer een persoonlijk plan en houdt 
tijdens het hele traject vinger aan de pols. 
Het is bedoeling dat deelnemers binnen drie 
jaar zijn ingeburgerd.

Persoonlijk plan
In het persoonlijk plan staan afspraken over 
het taal- en cursusaanbod en over de beno-
digde ondersteuning. Er staat ook in welke 
leerroute iemand het beste kan volgen. 
Naast de verplichte stappen van inburgeren 
laat Halte Werk de inburgeraars ook mee-
doen aan de samenleving door  (vrijwilligers)
werk of een opleiding aan te bieden. Op 
haltewerk.nl/inburgeren staat alle informatie 
voor nieuwkomers en professionals.

Nieuwkomers in drie jaar klaar met traject

Landelijke Opschoondag 2022
Als gemeente ondersteunen wij ook dit 
jaar van harte De Landelijke Opschoon-
dag 2022 op zaterdag 19 maart. De Lan-
delijke Opschoondag is een initiatief 
van Nederland Schoon. 

Meer informatie vindt u op 
www.nederlandschoon.nl. De afgelopen 
jaren organiseerden inwoners al verschil-

lende opruimacties. U kunt zelf een actie 
opstarten of aansluiten bij een ander initia-
tief.

Wij horen het graag als u meedoet
U kunt uw actie bij ons aanmelden door een 
e-mail te sturen: grondstoff en@debuch.nl 
met in de onderwerpregel ‘Opschoondag 
2022’.

Legitimatiebewijs aanvragen
We gaan weer op reis! En dan neemt u 
natuurlijk een paspoort, id-kaart of rijbewijs 
mee. Heeft u een nieuwe nodig? Vraag deze 
dan op tijd aan. Maar niet te vroeg. We kun-
nen namelijk niet iedereen tegelijk helpen. 
Wat u wel kunt doen, is alvast een afspraak 
maken. Plan deze twee weken voordat u uw 
paspoort, id of rijbewijs nodig hebt. Op die 

manier heeft u het op tijd geregeld. En kun-
nen wij zoveel mogelijk mensen helpen. 

Maak zelf een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraak-maken. Of 
bel 14 0251. Dan maken we samen een 
afspraak.

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

Meer weten
•  Zie www.castricum.nl/omgevingsvisie.
•  Bezoek de inloopbijeenkomst: donderdag 

3 maart, 17.00-19,00 in het gemeente-
huis.

•  Doe digitaal mee met de Teams bijeen-
komst: donderdag 3 maart, 19.30-20.30 
uur (zie www.castricum.nl/omgevingsvisie 
voor de uitleg en de link).
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Gemeentenieuws

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

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

Volg ons
gemeente.castricum
gemeentecastricum
Castricum_nl

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bekendmakingen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Bleumerweg 12 in Castricum, het realiseren van een kinderdagverblijf, 
datum ontvangst 21 februari 2022 (Z22 062481)
Castricummer Werf 2 a in Castricum, het plaatsen van een tuinhuis, 
datum ontvangst 18 februari 2022 (Z22 062330)
Dorpsstraat tussen 65 en 67 in Castricum, het kappen van een Robinia, 
datum ontvangst 21 februari 2022 (Z22 062500)
Goudenregenlaan 29 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
17 februari 2022 (Z22 062279)
Martin Luther Kinglaan 109 in Castricum, het vergroten van de woning, 
datum ontvangst 24 februari 2022 (Z22 063013)
Pernéstraat 57 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
21 februari 2022 (Z22 062348)
Rijksweg 26 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 
18 februari 2022 (Z22 062335)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen.

Verleend

Bleumerweg 20 in Castricum, het renoveren van het dak en het plaatsen van een 
dakkapel, verzenddatum 22 februari 2022 (Z044561)
Doodweg 5 in Castricum, het bouwen van een woning en een schuur, verzenddatum 
25 februari 2022 (WABO2002595)
Het Palet 1 en 1b in Limmen, het splitsen van de kantoorruimten, verzenddatum 15 
februari 2022 (Z053316)
Ixiastraat 4 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 22 februari 2022 
(Z22 060948)
Rijksweg 104 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 22 februari 
2022 (Z053095)

Verlengen behandeltermijn

Brakenburgstraat 35 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
verzenddatum 22 februari 2022 (Z057324)
Brakersweg 3a in Castricum, het vergroten en veranderen van de woning, 
verzenddatum 22 februari 2022 (Z057332)
Eerste Groenelaan 25 in Castricum, het vervangen van een aanbouw en het 
plaatsen van erker aan de voorzijde, verzenddatum 22 februari 2022 (Z057626)
Outerlant 6 in Akersloot, het vergroten van de berging en plaatsen dakopbouw, 
verzenddatum 23 februari 2022 (Z057558)
‘t Kieftenland 9 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 23 
februari 2022 (Z054498)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
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Castricum - Terwijl het basisonder-
wijs en de middelbare scholen vorige 
week vakantie vierden, waren er de 
hele week volop activiteiten in het 
Peutercafé in het buurt- en biljart-
centrum aan de Van Speykkade. Daar 
kunnen ouders of opa’s en oma’s 
terecht om hun (klein)kinderen een 
leuke ochtend te bezorgen. Aan de 
peuters wordt bijvoorbeeld op dins-
dagochtend voorgelezen of er 
worden spelletjes met ze gedaan. Op 

maandagochtend is er moedercafé 
met interessante informatie of work-
shops. Ook is het mogelijk dat (groot)
ouders met elkaar op vrijdag een kop 
ko�e of thee drinken als de kinderen 
met elkaar spelen.

Coördinator Katherine Fergusson is 
erg tevreden over de belangstelling 
voor dit project van Stichting Welzijn 
Castricum: ,,Er wordt veel gebruik 
van gemaakt en daar zijn we uiter-

aard blij mee. Iedereen is ook van 
harte welkom, maar omdat we een 
beperkt aantal kinderen en (groot)
ouders per ochtend kunnen 
ontvangen, moeten zij zich wel van 
tevoren telefonisch aanmelden via 
06-42892157. De openingstijden op 
genoemde ochtenden zijn van 10.00 
tot 11.30 uur. Meer informatie bij 
Welzijn via 0251-656562 of mail naar 
peutercafe@welzijncastricum.nl.’’ 
Tekst en foto: Hans Boot

Geen vakantie voor Peutercafé

Ook in Castricum wonen mensen die 
door allerlei omstandigheden (tijde-
lijk) ondersteuning nodig hebben in 
de vorm van gratis levensmiddelen. 

Vrijwilligers van de Voedselbank 
melden: ,,In Castricum wordt door 
een aantal mensen voedselpak-
ketten opgehaald. Wij zien aan de 
cijfers van de inkomens in Castricum 
dat er veel meer inwoners zijn bij wie 
het water aan de lippen moet staan. 
We willen hen van harte uitnodigen 
deel te nemen aan de Voedselbank. 
Het geeft even lucht en er wordt 
samengewerkt een aan plan voor de 
langere termijn.’’

Schaamte
,,Als je voldoet aan de inkomenscri-
teria maakt het niet uit of je een 

koop-of huurhuis hebt. We merken 
in de praktijk dat mensen zich soms 
schamen om naar de voedselbank te 
gaan. Iedereen kan door allerlei 
omstandigheden in �nanciële 
problemen terechtkomen. Voor ons 
is die schaamte niet nodig en voor 
de zekerheid: alle medewerkers 
hebben een geheimhoudingsplicht.’’

Berekening maken
Er zijn normbedragen om in aanmer-
king te komen voor een voedsel-
pakket. Een medewerker kan met u 
berekenen of u in aanmerking komt 
voor een voedselpakket. U kunt het 
ook zelf uitrekenen op de site van de 
Voedselbank (www.voedselbankij-
mond.nl). De eerste stap is een 
afspraak maken met Socius via tele-
foonnummer 088 8876900.

Castricum - Heeft u een minimuminkomen? Of een krappe AOW? Kunt u 
nauwelijks rondkomen? De Voedselbank IJmond Noord, met een uitgifte-
punt in Castricum, levert steun door wekelijks voedselpakketten te 
verstrekken.

Krappe AOW? Of (tijdelijk) minder 
inkomen? De voedselbank helpt

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

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

DONDERDAG 3 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.00 tot 12.00 uur met kerkcafé, 
plek voor ontmoeting en 
gesprek.

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

VRIJDAG 4 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, Open kerk van 
10.30 tot 12.30 uur met stilte en 
bezinning bij het aansteken van 
een kaars.

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

ZATERDAG 5 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars m.m.v. koor Jubilate

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve/verzoe-
ningsviering met samenzang. 
Voorganger: Pastor M. 
Nagtegaal.

ZONDAG 6 MAART
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur. ds. Rik Willemsen. 1e 
zondag 40 dagentijd. Te volgen 
op radio Castricum en via de 
livestreamlink op www.pkcas-
tricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
09.15 uur, father Mathew met 
Gemengd Koor.

Protestantse Gemeente 
Limmen, 10.00 uur, ds. P. 
Verhoe�.

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

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met kleinkoor. Voor-
ganger: Pastor M. Nagtegaal.

MAANDAG 7 MAART
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk, 19.00 uur. 
Taizé-avondgebed.

DINSDAG 8 MAART
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastor Jan van der 
Linden.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Tel. 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL
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Door Ans Pelzer

De klimaatcoalitie is een landelijk 
samenwerkingsverband van tal van 
verschillende groeperingen door het 
hele land. De organisatie zet zich in 
voor een beter klimaat. De mars op 
12 maart is gericht op de gemeente-
raadsverkiezingen. ,,We vinden het 
belangrijk dat iedereen zich bewust 
wordt van de ernst van de klimaat-
verandering en dat er heel veel moet 
gebeuren.’’

Eerlijk verhaal
‘Doen wat nodig is’ - die oproep deed 
VVD-coryfee Ed Nijpels eerder. ‘Laten 
we eens ophouden te vluchten in het 
verhaal van haalbaar en betaalbaar. 
Als je Hans Kazan wilt uithangen bij 
de verkiezingen en zegt: het gaat 
bewoners helemaal niets kosten, 
vertel je niet het eerlijke verhaal.’ Ook 
de klimaatcoalitie Castricum denkt er 
zo over. ,,Klimaatverandering is 
urgent. Dat kan niet kostenneutraal.’’

Belangrijk onderwerp
Iet en Theo: ,,De gemeente Castricum 

heeft een ambitiedocument 
programma klimaat 2021 -2025 
opgesteld. Daar moet naar gehan-
deld worden. Nu investeren, anders 
wordt de prijs voor ons allemaal vijf 
tot zeven keer hoger. In een �itspei-
ling bleek dat de inwoners van 
Castricum klimaat een heel belang-
rijk onderwerp vinden. In aanloop 
naar de verkiezingen zouden we 
tegen inwoners willen zeggen: kijk 
niet alleen naar de verkiezingspro-
gramma’s, maar ook naar het stem-
gedrag van de politieke partijen in 
de afgelopen raadsperiode. Via het 
kieskompas Castricum is veel infor-
matie te vinden.’’

Klimaatverandering
Theo: ,,Wat ik vooral mis zijn de 
schaatswinters. De laatste Elfsteden-
tocht is alweer 25 jaar geleden. De 
nieuwe generatie kan bijna ooit meer 
schaatsen op natuurijs als gevolg van 
klimaatverandering. Dat vind ik een 
groot verlies.’’ Iet: ,,Toen ik als kind op 
het gras lag kon ik me zo verwon-
deren over al de kleurrijke bloemen 
en de vele verschillende insecten. Ik 

kon er uren naar kijken. Nu is de 
diversiteit grotendeels verdwenen. 
De oplossingen zijn het probleem 
niet. Die zijn er. We hebben lef en 
daadkracht nodig.’’

‘Hoogste prioriteit’
Theo: ,,Er worden positieve stappen 
gezet, ook in Castricum, maar er 
moet veel meer gebeuren en met 
meer urgentie. We zijn het verplicht 
aan onze (klein-)kinderen. De 
klimaatcrisis moet worden aange-
pakt – zoals de coronacrisis werd 
aangepakt: met de hoogste prioriteit. 
We moeten gewoon aan de slag. Het 
probleem is zo groot dat we het 
alleen samen kunnen doen: waarbij 
de overheid een hoofdrol moet 
vervullen en burgers, maar ook 
bedrijven, hun verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Klimaatverandering 
gaat ons allemaal aan. Denk aan de 
overstromingen in Limburg vorig 
jaar. We moeten aan de slag.’’

De Klimaatcoalitie organiseert 12 
maart een klimaatmars. Start 14.00 
uur vanaf Huis van Hilde naar 
gemeentehuis van Castricum. Mail 
naar klimaatcoalitiecastricum@gmail.
com voor vragen of andere infor-
matie. U bent van harte welkom om 
mee te lopen.

Castricum - Klimaatcoalitie Castricum maakt zich op voor de klimaatmars 
op 12 maart. Initiatiefnemers Iet van Hoof en Theo Versteegen: ,,Klimaat-
verandering staat vast. De tijd dringt, maar het gevoel van urgentie is er 
nog niet voldoende.’’

Klimaatcoalitie Castricum: ‘Gevoel 
van urgentie leeft onvoldoende’

Veel zand verdwijnt in zee door stormen als gevolg van klimaatverandering. Foto: Theo Versteegen

De driedelige cursus start met 
Georgia O’Kee�e (1887-1986). Laat u 
verrassen door haar bezielde land-
schappen met adembenemende 
uitzichten en de fascinerende 
eenvoud van haar stillevens. In 1962 
wordt O’Kee�e in de American 
Academy of Arts and Letters 

benoemd, een vereniging van voor-
aanstaande Amerikaanse 
kunstenaars. 
Meer bekendheid hebben Mark 
Rothko en Jackson Pollock gekregen 
als de pioniers van de abstracte 
kunst. Daarmee hebben zij Amerika 
na de Tweede Wereldoorlog in de 

kunstwereld op de kaart gezet. 
Kunsthistoricus Marjorie van Beekum 
vertelt u meer over de nieuwe 
intense manier van schilderen: action 
painting en color�eld painting. Het is 
een vorm van abstract 
expressionisme. 

Deze cursus kost € 25,00 voor leden 
van het VCC. Introducés zijn ook 
welkom, zij betalen € 30,00.Ko�e/
thee is inbegrepen. Graag opgeven 
bij Ina Gorter (igorter@ziggo.nl / 06 
27072127) vóór zaterdag 5 maart.

Cursus over moderne kunst in Amerika
Castricum - Het Vrouwen Contact Castricum verzorgt deze maand een 
cursus over moderne kunst in Amerika. De cursusdagen zijn 9, 23 en 30 
maart, steeds van 10.00 tot 12.00 uur. De docent is Marjorie van Beekum 
en de lessen worden gegeven in dorpshuis De Kern aan de Overtoom 15. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
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Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Wie weleens een 
boswandeling maakt, weet wellicht 
dat in de Castricumse duinen een 
kunstbunker ligt. Het informatiebord 
bij deze bunker achter het Hof van 
Kijk-Uit vertelt ons dat de Nacht-
wacht van Rembrandt hier onderge-
bracht is tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Maar hoe zat dat precies? Dat 
wordt uitgelegd in de onlangs 
verschenen mini-documentaire van 
AlomHistorisch. In het �lmpje wordt 
de complete historie van de kunst-

bunker besproken, tot aan de dag 
van vandaag. Historisch schrijver 
John Heideman vertelt over de reis 
van de kunstwerken. Historica 
Manon Schouten neemt de kijker 
mee naar de omgeving van de 
bunker en verzorgt de voice-over. De 
mini-documentaire is vrij te bekijken 
op instagram.com/alomhistorisch en 
op YouTube (gebruik de zoektermen 
‘alomhistorisch’ en ‘kunstbunker’). Of 
scan de QR-code bij dit artikel om 
meteen te kijken.

Nieuwe documentaire 
over kunstbunker

Castricum - Op zondag 6 maart 
vindt in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 de opening plaats van de 
expositie ‘Opstanding’. Dit is een 
expositie van kunstenares Riet Huur-
deman over opstanding en 
overwinning. 
Vanuit het donker naar het licht. De 
uitdaging hierbij is het vinden van 
een lichtpuntje vinden, ook in moei-
lijke tijden. Geholpen door de liefde 
en de aandacht van de mensen om je 
heen. Leren van elkaar, geven, maar 
ook ontvangen. Maar ook: geraakt 
worden door het wonder van de 
natuur, die elke keer opnieuw tot 

bloei komt, zonder dat wij er invloed 
op hebben. Je ‘gedragen’ weten, door 
iets of iemand die oneindig veel 
groter is dan jezelf...! De hoop is dat 
je als bezoeker iets van die inspiratie-
bron ontdekt in de getoonde 
schilderijen. 

De opening is tijdens de viering om 
10.00 uur. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Sietse van 
Gorkom op zijn viool. De toegang is 
gratis. De expositie is ook te bekijken 
op de donderdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur en vrijdagmorgen van 
10.30 tot 12.30 uur.

Opening expositie ‘Opstanding’ 
in dorpskerk zondag 6 maart

Het schilderij ‘Als de duisternis valt’ is in deze expositie te zien. Foto: aangeleverd

De Kunst�etsrote wordt op 4 en 5 
juni gehouden van 11.00 tot 17.00 
uur en de route voert vanuit Toon-
beeld Geesterhage in Castricum naar 
De Oude Keuken in Bakkum. In een 
folder, maar ook digitaal, zijn de loca-
ties te vinden. Op straat zijn ze 
herkenbaar aan de bekende vlaggen. 
Dit jaar wordt van 2 mei tot 6 juni ook 
een etalageroute gehouden om 
iedereen op het vijfentwintigjarig 
jubileum te attenderen. Er is een 
grote variatie te zien in schilderijen, 
gra�ek, houtwerk, fotogra�eën enzo-
voort, voor iedere smaak.
Kunstenaars kunnen zich deze week 
nog aanmelden. Op de website staan 
zowel het deelnameformulier voor 
een eigen locatie als dat voor de 
etalageroute. Voor de eigen locatie is 
het belangrijk om te weten dat u daar 
zelf voor zorgt en die alleen in 

Castricum of Bakkum kan zijn. Een 
aantal aspirant-deelnemers beschikt 
niet over een eigen locatie. Heeft u 

een geschikte locatie die u beschik-
baar wilt stellen? Dit zou misschien 
ook een grote tuin kunnen zijn. Daar-
naast volgt voor de kunstenaars een 
ballotage door de werkgroep. 
Reageer voor 5 maart via www.kunst-
�etsroutecastricum.nl of door een 
bericht naar KFR-Castricum@outlook.
com te sturen.

Castricum - In het pinksterweekeinde vindt voor de vijfentwintigste keer 
de Kunst�etsroute plaats. Op vijfentwintig locaties tonen kunstenaars in 
hun eigen atelier of op een groepslocatie hun kunstwerken. Op zondag 
zijn er ook muziekuitvoeringen en voordrachten. In het totaal nemen 
circa zeventig kunstenaars deel.

Inschrijving sluit: kunstenaars 
voor Kunstfietsroute gezocht

Een schilderij van Maria Heideveld. Foto: aangeleverd

Castricum - New Masters on Tour 
2021-2022 organiseert op vrijdag 4 
maart om 14.30 uur een concert in 
de dorpskerk met werken van 
Edward Elgar, Robin de Raa�, 
Maurice Ravel, Serge Rachmanino� 
en Modest Moesorgski. De Neder-
landse violiste Tosca Opdam en de 
Amerikaans-Russische pianist 
Anthony Ratinov hebben zich al op 

zeer jonge leeftijd bewezen met 
belangwekkende prijzen in compe-
tities. Hoewel ze nog tot de jonge, 
nieuwe generatie behoren, is hun 
spel en repertoirekeus volwassen. 

Meer informatie over deze jonge 
musici én het volledige programma 
is op www.ihms.nl te vinden. Er zijn, 
met de huidige coronamaatre-

gelen, maximaal 70 kaarten à 19 
euro beschikbaar en alleen via deze 
website te bestellen. 

Vanwege de coronamaatregelen is 
er de verplichting om bij binnen-
komst uw QR-code en identiteits-
bewijs te controleren. Er wordt van 
uitgegaan dat u geen verkoud-
heidsklachten heeft.

Internationale viool- en pianopracht

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

Tickets bestellen: 
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur 

The Alpinist

vrijdag & zaterdag 20.00 uur

maandag 19.30 uur 

woensdag 20.00 uur

The Worst Person in the World

vrijdag, zondag & woensdag 19.30 uur

King Richard

donderdag 19.30 uur

dinsdag 19.30 uur

Death on the Nile

zaterdag 19.30 uur

No Time To Die

zondag 15.00 uur

Clifford de grote rode hond

zondag 14.30 uur

Sing 2

Programma 3 maart t/m 9 maart

Marc-André Leclerc is een alpinist, 
een bergbeklimmer op rotsen, 
sneeuw en ijs. Op afgelegen berghel-
lingen maakt de vrijgevochten 
23-jarige de meest gewaagde solo-
beklimmingen. En toch trekt hij 
weinig aandacht. Marc-André klimt 
alleen, ver weg van de schijnwerpers, 
zonder camera’s, zonder touw en 

The Alpinist zonder ruimte voor fouten. Beroemde 
klimmers staan versteld van zijn pres-
taties. In The Alpinist volgt �lmmaker 
Peter Mortimer de visionaire klimmer 
die zijn eigen passie volgt, ondanks 
alle mogelijke gevolgen. Dit blijkt 
nog niet de makkelijkste opgave. De 
ongrijpbare Canadese einzelgänger is 
publiciteitsschuw, heeft geen tele-
foon en praat niet graag over zijn 
visie op klimmen.

Detective Hercule Poirot maakt een 
cruise op de Nijl. De luxe trip veran-
dert echter al snel in een angstaanja-
gende jacht op een moordenaar als 
een huwelijksreis wordt opgeschrikt 
door agressieve moorden. Het is het 
sinistere verhaal van obsessieve 
liefde en de moordende consequen-

ties hiervan, dat zich afspeelt in een 
episch landschap van woestijn met 
de Koninklijke piramides van Egypte. 
De �lm volgt een groep voortre�elijk 
geklede reizigers met genoeg schok-
kende wendingen die het publiek 
zullen verrassen tot aan de laatste 
ontknoping.

Death on the Nile





HEEFT U VRAGEN OF OPMERKINGEN? e-mail  afvalscheiden@ debuch.nl

PMD – JA 
OF NEE?
Piepschuim hoort niet 
bij het pmd. U brengt 
het gratis naar de 
milieustraat.

Kapotte emmers, speelgoed 
en tuinstoelen zijn hard 
plastic. Gooi dit niet bij het 
pmd. Past het niet in uw 
restafvalcontainer? Breng het 
naar de milieustraat. Dan zorgen 
wij dat het gerecycled wordt.  

GFT – GRATIS COMPOST 
We willen u graag bedanken voor het goed scheiden 
van gft-afval. Daarom kunt u tijdens de Landelijke 
Compostdag op zaterdag 26 maart gratis compost 
ophalen. Meer informatie leest u binnenkort op de 
gemeentepagina en onze socials. 

COMPOSTCONTAINER. We kregen een extra 
container erbij, en ophaalfrequentie ging omlaag. In de 
zomermaanden is onze groencontainer wel snel vol. 
Door tuin- en snoeiafval. Gelukkig hebben wij in de 
tuin ook nog een compostcontainer, daardoor komen 
we wel uit. 

LUIERS. Ons kindje van bijna twee zit nog in de luiers. 
De afstand tot de luiercontainer is voor ons best 
groot: het is aan de andere kant van het dorp. De 
luiers komen bij ons dus bij het restafval terecht. Als 

de luiercontainer dichterbij was, zou ik de luiers denk 
ik wel wegbrengen. Ook stank speelt een rol. Ik rij 
liever niet in de auto met een zak vol poepluiers naar 
de luiercontainer. En waar ga ik die luiers bewaren? 
Laatst kreeg ik wel een goede tip: zet een extra kleine 
container buiten.

VIER VUILNISBAKKEN. Ik heb vier vuilnisbakken 
in de keuken. Restafval, plastic, groen en papier 
scheiden we al in de keuken. Glas gaat meteen naar 
de schuur. We zijn er dus wel veel bewuster mee 
bezig, en dat gaat hartstikke goed! 

PLASTIC RECYCLEN. Onze vuilnisbakken hebben 
verschillende groottes, dus we moesten kiezen welke 
bak we waarvoor gebruiken. Wat blijkt: we hebben 
het meeste PMD-afval! Het is een prettig idee, dat al 
dit plastic opnieuw gebruikt kan worden. 

VARIABELE HEFFING. Ik snap dat veel mensen in 
de eerste instantie terughoudend waren. Als je elke 
keer je grijze bak aan de weg zet, krijg je een rekening 
voorgeschoteld. We merken wel 
dat het financiële duwtje ervoor 
zorgt dat we  veel bewuster met 
afval omgaan! Ik merk dat ook 
in mijn omgeving. En gaaf om te 
zien dat we per persoon 77 kg 
afval minder hebben!

VERPAKKINGEN. In de 
winkel houd ik al rekening 
met afval. Ik let dan op de 
verpakkingen. Groente en fruit 
kan bijvoorbeeld prima zonder 
zakje. Bij internetshoppen is het 
lastiger om hier rekening mee te 
houden. Dus een extra reden om 
lokaal te kopen. Ik merk ook dat 

het ene bedrijf bewuster met verpakkingen omgaat 
dan het andere bedrijf. 

TIP. In de keuken al scheiden, helpt enorm. Als je de 
ruimte heb, neem dan aparte afvalbakken. Wij hebben 
bijvoorbeeld twee ingebouwde lades met twee 
vakken per la. 

COCENSUS. Ik heb op cocensus.nl gekeken hoeveel 
variabele he�ng wij moeten betalen. Wij moeten in 
totaal iets meer betalen. Dit had ik ook verwacht. Wij 
zetten onze grijze bak best wel vaak aan de weg.

NAAR 30 KG PER INWONER IN 2025. Iemand die 
veel afval heeft, heeft daar waarschijnlijk een reden 
voor. Door daarnaar te kijken, kan de gemeente 
gerichte oplossingen bedenken. Bij ons zijn het de 
luiers. Als we die op een andere manier afvoeren, gaat 
onze hoeveelheid afval echt drastisch omlaag. Ik denk 
dat de 30 kilo per persoon wel haalbaar is.

‘Restafval, plastic, groen en 
papier scheiden we al in de 
keuken. Glas gaat meteen 
naar de schuur.’

CHECK ZELF UW LEDIGINGEN EN INWORPEN

1 Ga naar https://castricum.cocensus.nl 
2 Kies ‘Zelf regelen of contact opnemen’
3 Kies ‘Ledigingen/  inworpen afval’
4 Log in met uw DigID.

LET OP! Woont u met meer 
personen in een huis? Dan moet u 
inloggen met de DigID van degene 
aan wie de afvalsto�enhe�ng is 
geadresseerd. Dit is de oudste 
bewoner van het huishouden.  

WILT U NOG BETER 
AFVAL SCHEIDEN? Dan 
staan onze afvalcoaches voor u klaar. Zij geven 
u graag tips en persoonlijk advies, telefonisch of 
bij u thuis. Bel met 14 0251 of stuur een mail naar 
afvalscheiden@debuch.nl om een afspraak te maken. 

VORIG JAAR VERANDERDE ER EEN HOOP OP HET GEBIED VAN AFVALSCHEIDING. 
DIT VROEG NOGAL WAT VAN DE INWONERS VAN CASTRICUM. IN CASTRICUM 
GINGEN WE VAN 179 KG NAAR 102 KG. DAT IS 43% MINDER AFVAL! WAS HET 
MOEILIJK? WE VROEGEN HET EEN VAN DE INWONERS: KIRSTEN OUD UIT LIMMEN.

 ‘Het financiële 
duwtje maakt 
ons bewuster 
over afval.’

PMD – JA 
OF NEE?
Piepschuim hoort niet 
bij het pmd. U brengt 
het gratis naar de 
milieustraat.

Kapotte emmers, speelgoed 

milieustraat.

ALLES OVER AFVAL



LOKAAL VOOR JOU!

BETAALBAAR, HAALBAAR
EN REALISEERBAAR

ZO ZIEN WIJ DE
KLIMAATTRANSITIE

wethouder
Falgun Binnendijk

Castricum

Stem lijst 3

Kennemerstraatweg 536 | 1851 NH Heiloo 
 072 533 77 56 | vanburgsteden.antiek@wxs.nl

HAAL DE WARMTE IN UW INTERIEUR IN HUIS 
MET EEN STRAKKE BOERENKAST 

In onze showroom presenteren wij meer dan 
300 unieke kasten en tafels afgewisseld met heel 

veel verschillende woonaccessoires.
Onze antieke meubels zijn een warme tegenhanger van design en 
modern en kunnen een echte aanvulling zijn in iedere woonkamer.

TORENSTRAAT 30   CASTRICUM   0251  65 22 38   BOSSINADE.NL

3 + 4
MAART

09.30 - 17.00
MAAK EEN 
AFSPRAAK

0251 65 22 38

WWW.GREENWAVEBIOCHAR.NL

BIOCHAR MIX
Voor mooie en gezondere planten!

Puur koolstof bindt voedingsstoffen aan zich en voorkomt uitspoeling.
De poreuze structuur wordt gekoloniseerd door micro-organismen.

En draineert tevens de bodem bij zware regenval…
en houdt in droge tijden 6 x het eigen gewicht aan vocht vast.

Een hoog koolstofgehalte bevordert de opname van voedingstoffen (CEC).
Maakt de bodem luchtig en komt de doorwortelbaarheid ten goede.
Het proces is CO2 negatief, het onttrekt koolstof uit de kringloop.

De koolstof vergaat in de grond niet en blijft, jaar na jaar, zijn werk doen.

10 liter Biochar Mix voor € 10,-
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In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen wekelijks twee lijsttrekkers aan het woord. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente 
Castricum? Deze week afsluitend: Roel Beems (Lokaal Vitaal) en José Smits (PvdA).

Lijsttrekkers aan het woord

Door Hans Boot

,,Op een gegeven moment werd ik 
bestuurslid en nadat de partij aangaf 
dat verschillende dingen niet goed 
gingen in het gemeentebestuur, heb 
ik laten blijken dat ik daar wel iets 
aan wilde doen. Een belangrijke 
aanleiding was dat ik op Dijk en Duin 
woon en zitting nam in het bewo-
nersplatform van deze nieuwe wijk. 
Het was onverteerbaar dat de bouw 
van sociale huurwoningen hier maar 
op zich liet wachten. Ik verwijt het 
college ook dat er onvoldoende 
harde afspraken zijn gemaakt met 
Parnassia, waardoor de projectont-
wikkelaar alle ruimte heeft gekregen. 
Een tweede reden om mij kandidaat 
te stellen is dat je buiten je eigen 
woonomgeving weet wat er speelt 
in je woonplaats.’’
Op de vraag of ze blij is met de 
andere kandidaten die op de kieslijst 

staan, antwoordt José: ,,Ja zeker, 
omdat ze op diverse terreinen erva-
ring en kennis inbrengen. Behalve de 
wat oudere kandidaten staan er 
gelukkig ook een paar jongeren op 
de lijst. Omdat zij wat minder tijd 
hebben staan zij bewust wat lager, 
maar ze zijn binnen hun mogelijk-
heden wel heel actief.’’

Klimaatmaatregelen
De PvdA Castricum heeft voor de 
komende verkiezingen een 
programma opgesteld dat de nodige 
speerpunten bevat. ,,In de eerste 
plaats streven we ernaar dat veertig 
procent van nieuwe woningbouw-
plannen in de sociale huur wordt 
gerealiseerd en dat dertig procent 
van het totale woningbestand in alle 
kernen onder die categorie valt. Op 
dit moment is dat maar zestien 
procent. De gemeente bouwt wel bij, 
maar dat zijn voornamelijk duurdere 

woningen. Jongeren komen daar-
door niet aan bod. De fout is ook dat 
de gemeente teveel overlaat aan de 
markt, terwijl zij eisen kan stellen als 
er zich een project aandient. Wij 
willen ook dat het college in de 
komende periode wat actiever is in 
de ontwikkeling van plannen en zelf 
grond verwerft’’, aldus José.

Duurzaamheid
Een ander speerpunt betreft meer 
aandacht voor duurzaamheid en 
klimaatmaatregelen: ,,Wij willen dat 
schone energie zoveel en snel moge-
lijk voor iedereen beschikbaar komt. 
De gemeente zou dat kunnen bevor-
deren door bijvoorbeeld subsidies of 
leningen te verstrekken op de 
toepassing van zonnepanelen, 
groene daken en warmtepompen. 
De lasten voor de gebruikers worden 
daardoor verlaagd.’’

Buitengebieden
Volgens de lijsttrekker ontbreekt het 
de partij niet aan ideeën om het 
woningbestand uit te breiden: 
,,Daarvoor komen ons inziens alle 
vrijkomende locaties als een kerk, 

kantoren, winkels, sporthal en 
zwembad in aanmerking. Op dit 
moment zijn we aan het inventari-
seren welke mogelijkheden er zijn 
binnen de bebouwde kom, om zo 
nodig het college suggesties aan te 
reiken. Wij zijn echter terughoudend 
als het gaat om het bebouwen van 
buitengebieden, omdat Castricum 
een prachtig natuurgebied heeft. 
Alleen als het echt noodzakelijk is 
om hiervan gebruik te maken, 
stemmen we daarmee in als er 
sprake is van een goede onderbou-
wing en degelijke visie.’’

‘Beleid moet linkser’
Tot slot zegt José over haar partij: 
,,Wij zetten ons ervoor in om het 
huidige beleid van de gemeente te 
veranderen. Het moet linkser 
worden en meer gericht op onder-
steuning en zorg voor ouderen. Voor 
jongeren moeten er betere voorzie-
ningen komen op het gebied van 
bijvoorbeeld betaalbare woningen 
en werkgelegenheid. Verder willen 
we nauwer samenwerken met 
GroenLinks en daarvoor is een geza-
menlijk manifest in de maak. En wat 

de verkiezingen aangaat? Het zou 
mooi zijn als we half maart weer op 
twee zetels uitkomen!’’

Door Ans Pelzer

,,In onze gemeente wordt eindeloos 
gepraat maar tot besluitvorming 
komt het vaak niet. Laat staan tot 
uitvoering van de plannen. Bij 
sommige zaken wordt het echt tijd 
om door te pakken. Ik noem Noord-
End, Wouterland en de ontwikkeling 
van het strand dat al 25 jaar stil ligt. 
Over de omgeving van het stations-
gebied praten we al jaren. Wij 
noemen in ons verkiezingspro-
gramma twee mogelijkheden. Het 
spoor verlagen of de Mient 
verleggen naar de achterzijde van 
het spoor.’’

‘Duizend nieuwe woningen’
,,We hebben goed nagedacht over 
wat het belangrijkste is voor onze 
inwoners. Letterlijk een dak boven je 
hoofd is een van de eerste levensbe-
hoeften. Wij willen duizend nieuwe 
woningen in onze gemeente. We 

praten er steeds over, maar er gaat 
geen heipaal de grond in. Vaak kan 
er niet gebouwd worden vanwege 
allerlei regelgeving vanuit de 
provincie. Ik denk dat we als 
gemeente steviger kunnen 
optreden. Er moeten gewoon veel 
woningen bij komen. We doen in 
ons verkiezingsprogramma veel 
suggesties over waar er versneld 
gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld 
op de bouwlocatie van het voor-
malig zwembad, Kooiplein, op de 
grond van de voormalige Maranat-
hakerk, Zuid 111 in Akersloot en nog 
meer andere locaties.’’

Gezondheid centraal
,,Wij zijn de sportiefste partij van 
Castricum. Voor ons staat de combi-
natie gezondheid, bewegen en 
sport centraal. Heel concreet 
omarmen we voor honderd procent 
het sportpark in Akersloot en de 
herinrichting van sportpark Wouter-

land. Er kunnen veel meer bewe-
gingsplaatsen voor jongeren en 
ouderen komen. Dat hoeft allemaal 
niet zoveel te kosten. In landen als 
Spanje en Portugal vind je overal, 
ook langs de kust, bewegings-
plaatsen. Waar je �ets-, roei-, en 
klimbewegingen kunt doen. Maak 
als gemeente een bewegingsplan! 
Zet ook gezonde voeding op de 
agenda. Dat is belangrijk voor 
gezondheid. We denken ook aan 
mentale gezondheid. Eenzaam-
heidsaanpak onder ouderen en 
jongeren kan ook het welzijn en de 
gezondheid bevorderen.’’

Ruimte voor huisartsen
Geef voor de gezondheidszorg 
letterlijk de ruimte aan huisartsen. 
Huisartsen hebben meer taken en 
meer ruimte nodig voor hun prak-
tijk. Denk bijvoorbeeld aan de prak-
tijk van Van der Maarel en Doeksen 
en Tromp. Zij hebben heel hard een 
grotere ruimte nodig. Daar moeten 
we gewoon voor zorgen!’’

Aanpassen N203
,,Veiligheid en ook verkeersveilig-
heid zijn belangrijk voor ons. Er 

wordt op veel plaatsen te hard 
gereden. Met de toename van het 
aantal koeriersdiensten ontstaan er 
meer onveilige situaties. Daar willen 
we echt wat aan doen. De N203 is in 
onze ogen al jaren een gevaarlijke 
weg waaraan nodig wat moet 
gebeuren.’’

Lagere lasten
,,We willen lagere lasten voor inwo-
ners, temeer daar de energieprijzen 
stijgen, de in�atie toeneemt en het 
ernaar uitziet dat de AOW bevroren 
wordt. In de gemeentebegroting is 
de BUCH-werkorganisatie de 
grootste kostenpost. Dat is bijna 
veertig procent van de begroting. 
Als je daar goede controle over hebt, 
kun je de lasten voor inwoners 
beperken. We hebben bijvoorbeeld 
vier gemeentehuizen en het inhuren 
van externen gaat maar door. De ICT 
is een voorbeeld waarbij het goed 
fout gaat. We moeten veel korter op 
de bal staan.’’

Lange termijn
,,Castricum moet door voor 
volgende generaties. We moeten 
meer over de lange termijn 

nadenken. Wat voor dorp willen we 
voor onze kinderen? Daarbij moeten 
we ook klimaatadaptie op de 
agenda zetten. Wat doen we met de 
wateroverlast? Lokaal Vitaal heeft 
een krachtig programma en sterke 
kandidaten. Ik heb er vertrouwen in 
dat we de grootste partij worden.’’

José Smits (1957) kent als oud-Tweede Kamerlid het klappen van de poli-
tieke zweep en voelde zich geroepen om zich ook voor Castricumse 
gemeenteraad beschikbaar te stellen: ,,Toen ik zes jaar geleden in 
Castricum kwam wonen, heb ik mij gemeld bij de lokale afdeling van de 
PvdA met de vraag of ik wat voor ze kon betekenen.’’

Met de leus ‘Oppakken, aanpakken en doorpakken’ gaat Lokaal Vitaal de 
gemeenteraadsverkiezingen in. Lokaal Vitaal is voortgekomen uit GDB 
en CKenG. Roel Beems zit nu twaalf jaar in de politiek en blijft gedreven 
om iets voor Castricum te betekenen. ,,Er moet nog heel veel gebeuren. 
We zijn nog lang niet klaar in Castricum.’’

José Smits: ‘PvdA streeft naar meer 
sociale woningbouw en duurzaamheid’

Roel Beems: ‘Niet eindeloos brainstormen 
maar oppakken, aanpakken en doorpakken’

José Smits. Foto: Hans Boot

Roel Beems. Foto: aangeleverd

Gemeenteraadsverkiezingen  2022
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Egmond aan Zee - Op donderdag 
10 maart vindt in Hotel Zuiderduin 
een taxatiemiddag plaats. Taxateur 
Arie Molendijk taxeert daar uw 
oude boeken zoals oude (staten)
bijbels, atlassen, geïllustreerde 
werken en reisboeken, hand-
schriften, oude brieven, foto’s, 
ansichtkaarten en prenten. De in 
den lande bekende taxateur werkt 
al jaren samen met de Vrije Universi-
teita, de Koninklijke Bibliotheek en 
andere bibliotheken en overheidsin-
stellingen. Regelmatig wordt hij 
gevraagd bibliotheken te taxeren 
voorafgaand aan een veiling. 
Molendijk: ,,De taxaties die ik 
verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd 
op recente opbrengsten van verge-
lijkbaar materiaal op veilingen. De 
taxaties vinden alleen plaats op 
mijn taxatiedagen, dus niet via 

foto’s, telefoon of per e-mail.’’
De kosten voor een taxatie zijn 5 
euro voor één tot ongeveer tien 
boeken of seriewerken. De taxatie-
kosten van grotere collecties/biblio-
theken, die meer tijd in beslag 
nemen, variëren van 25 tot 50 euro. 
,,U krijgt altijd alle aandacht en 
uitleg. Een taxatierapport is zo 
nodig ook mogelijk, maar alleen 
voor waardevolle boeken met een 
waarde vanaf tweehonderd euro en 
tegen een van tevoren afgesproken 
tarief.’’
Bezoekers zijn van harte welkom en 
worden vriendelijk ontvangen in de 
brasserie van het hotel aan de 
Zeeweg 52 op donderdag 10 maart 
van 13.30 tot 16.00 uur. Vrije inloop 
zonder afspraak. Kijk op www.
molendijkboeken.nl voor meer 
informatie.

Taxatiemiddag in Hotel Zuiderduin
Taxateur Arie Molendijk. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

Castricum - Lenie Kelder (1949) is de 
afgelopen vier jaar actief geweest als 
raadslid voor de partij CKenG en zegt 
daarover: ,,Ik had de portefeuilles 
wonen en bouwen en het sociale 
domein, waar ik me volledig voor 
ingezet heb. Het heeft mij geleerd om 
me te blijven focussen op doelstel-
lingen en resultaten. Vanaf 1980 tot 
2005 was ik mede-eigenaar van een 
sportzaak in Castricum. Daarna heb ik 
mijn eigen bedrijf opgestart onder de 
naam ‘Kernkracht Advies’. Van daaruit 
adviseer ik ondernemers over de 
mogelijkheden om hun bedrijf 
krachtig en gezond te houden. Het 
kost mij ook geen enkele moeite om 
als coach en hulpverlener mee te 
denken, te benoemen en te bemid-
delen. Je mag me dus gerust een 
ervaringsdeskundige noemen als het 
initiatieven betreft die het bedrijfs-
leven en de detailhandel aangaan. 
Daarnaast hou ik mij graag bezig met 
het voorbereiden van plannen voor 
een �inke toename van het aantal 
woningen in de sociale- en midden 
sector in onze gemeente.’’

Dorpshart
Voor de komende gemeenteraadsver-
kiezingen zijn de kaarten inmiddels 
geschud en maakt Lenie deel uit van 
de kandidatenlijst van Lokaal Vitaal, 
de fusiepartij van CKenG en GDB: ,,Ik 
sta nu op de zevende plaats. Natuur-
lijk is er nog niets te zeggen over de 
uitslag, maar ik heb er alle vertrouwen 
in dat ik, eventueel met behulp van 
voorkeursstemmen, word gekozen.’’ 
Lenie steekt niet onder stoelen of 
banken welke speerpunten van 

Lokaal Vitaal haar vooral aanspreken: 
,,In de eerste plaats is dat het vitali-
seren van het dorpshart van 
Castricum, zoals wordt toegelicht in 
de advertentie in deze krant.’’

Energie
Ze voegt hieraan toe: ,,Verder wil ik 
mij sterk maken voor een facelift van 
het Kooiplein. Daar wil Lokaal Vitaal 
ruim 50% woningbouw zien in de 
sociale huur en midden huur of -koop. 
Ook ben ik een groot voorstander van 
een supermarkt in Bakkum, inclusief 
woningbouw, in het leegstaande 
pand aan de Schulpstet. Dus de eerste 
aanzet om in de toekomst het 
aangrenzende industrieterrein te 
herbestemmen tot een gebied met 
veel nieuwe woningen.’’ Tot slot richt 
Lenie zich tot de kiezers en laat ze het 
volgende weten: ,,Ik bruis van energie 
om de komende raadsperiode mijn 
steentje te kunnen bijdragen aan de 
politieke activiteiten waaraan binnen 
onze gemeente hard gewerkt moet 
worden om diverse plannen ook 
daadwerkelijk uit te voeren. Kijk dus 
op de kandidatenlijst bij Lokaal Vitaal, 
Lenie Kelder op nummer zeven!’’

Lenie wil opnieuw de raad in

Lenie Kelder. Foto: Roel Beems

Door Aart Tóth

Die zevenhonderd zijn samengesteld 
uit de groepen 6 en 7 van basis-
scholen uit de gemeente Castricum, 
aangevuld met brugklassers van het 
Jac. P. Thijsse College. Daar zijn wel 
wat voorbereidingen voor nodig. Zo 
is docente Rolien Eikelenboom de 
drijvende kracht wat betreft het zang-
gedeelte, hetgeen ze in samenspraak 
doet met Shane van Schoonhoven 

van Shenk Entertainment. Deze 
Shane zorgt voor de muziekarrange-
menten, bladmuziek tot zelfs karao-
kebanden om het oefenen te verge-
makkelijken. Shenk Entertainment 
zorgt ook voor de aankleding van de 
sporthal waar het evenement zal 
plaatsvinden, samen met M-sound 
voor de licht- en videotechniek en 
MISO Entertainment voor het geluid. 
Daarbij zorgt Shenk voor het begelei-
dingsorkest onder leiding van Shane 

en muzikanten van het Haarlems 
Conservatorium. De presentatie van 
het spektakel is in handen van Nienke 
van den Berg en het orkest wordt 
aangevuld met zangeres Patricia van 
Haastrecht.

Op dit moment oefenen de zeven-
honderd leerlingen van de basis-
scholen en brugklassers op school, 
voor het concert op 18 juni, onder 
begeleiding van hun eigen leerkracht. 
De school krijgt toegang tot het digi-
tale ‘muzieklokaal’ waar de muziek en 
songteksten zijn te vinden. Deze 
arrangementen zijn gemaakt door 
Shane van Schoonhoven en aange-
vuld met bladmuziek en karaoke om 
het oefenen makkelijker te maken. Zo 
kan de leerkracht zelf bepalen 
wanneer en hoe er wordt geoefend in 
de klas en stoomt ze klaar voor gene-
rale repetities. Zoals gezegd is Rolien 
Eikelenboom uiteindelijk de dirigente 
voor de zevenhonderd jeugdigen en 
zorgt clubMariz voor een extra 
showelement met choreogra�sche 
ondersteuning door dansgroepen. 
Kortom een klapper van een show die 
op 18 juni via twee voorstellingen is 
te bekijken in de grote hal van 
sporthal De Bloemen in Castricum.
Voor uitgebreide info bezoekt u 
natuurlijk www.kidsinconcert.nl en 
aanschouw de sensationele uitstra-
ling en verdere informatie over het 
ANBI-goedgekeurde doel. Uiteraard 
zijn ook sponsoren welkom om 
ervoor te zorgen dat de kosten laag 
blijven en de opbrengst hoog voor 
het boven zeer belangrijke doel. 
Graag tot ziens!

Castricum - Het is intussen alweer twee jaar geleden dat in het brein van 
Herman Sterken het plan ontstond een gigantische samenzang te organi-
seren met leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente. Dat was in 
2020, toen twee jaar achter elkaar de COVID-regels roet in het eten 
gooiden. De gedachte achter dit gezamenlijke optreden was de Taaislijm-
ziekte, oftewel ‘Cystic Fibrosis’. Inmiddels gaat dit grootse plan serieuze 
vormen aannemen en de datum 18 juni 2022 is er eentje om vet te 
noteren, om dit exclusieve concert van ruim zevenhonderd jeugdigen 
mee te maken.

Spektakel ‘Kids in Concert’ op schema

Het muzikale brein achter Kids in Concert, Shane van Schoonhoven. Foto: Aart Tóth

Zo spectaculair gaat het worden in De Bloemen. Art-impressie: M-sound

Castricum - Het comité ‘Zuidoost-
route Nee’ voert opnieuw actie om 
het plan voor de aanleg van een 
randweg om Castricum de�nitief van 
tafel te krijgen. Vorig jaar werden al 
2.500 handtekeningen opgehaald en 
nu zijn er actieposters verkrijgbaar. 
Men stelt: ,,Het landschap rond 
Cronenburg en het Hendriksveld is 
prachtig en de natuur is er bijzonder. 
Dwars door dit landschap zal in de 
toekomst misschien de zuidoostelijke 
randweg lopen. Maar daar is verzet 
tegen. Ook de komende generaties 
willen van het landschap genieten, 
zoals de kinderen op de foto.’’ Wie de 
actie steunt kan een poster voor de 
ramen hangen. 
Via www.zuidoostroutenee.nl 
kunnen belangstellenden de poster 
bestellen. Foto: aangeleverd

Actieposters tegen 
plan Zuidoostroute
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Door Henk de Reus

Toen Scouting Limmen in 1946 werd 
opgericht werd er nog gesproken 
over ‘Padvinders’, onderverdeeld in 
Kabouters, Welpen, Gidsen, Verken-
ners, Rowans en Sherpa’s. De vereni-
ging begon klein, met slechts tien tot 
twintig leden. Tegenwoordig is het 
een bloeiende Vereniging met ruim 
130 leden. De naam ‘Padvinders’ 
werd in 1973 afgeschaft. Tegen-
woordig praten we over Bevers, 
Scouts en Explorers. De term ‘Welpen’ 
bestaat nog steeds, zij het dat deze is 
onderverdeeld in jongens- en meis-
jeswelpen. Het hangt van je leeftijd 
af bij welke van de bovenstaande 
groepen je wordt ingedeeld.

Oorspronkelijke doelstelling
Bij de oprichting van Scouting 
Limmen werd gesproken van ‘katho-
lieke padvinderij, waarbij leden bij 
elkaar kwamen om praktische zaken 
te leren en aan lichaamsbeweging te 
doen’. Een plezierige beleving van de 
vrije tijd zou bijdragen aan de 
persoonlijke vorming. Jongens 
moesten zich vooral ‘ridderlijk’ 
gedragen en meisjes werden geacht 
‘beleefd en voorkomend’ te zijn. De 
oorspronkelijke doelstelling bestaat 
nog steeds, maar de opvattingen 

over deugden waarover de jongens 
en meisjes dienen te beschikken zijn 
door de verandering in tijd losge-
laten. Bij scouting is iedereen 
welkom en kan iedereen zichzelf zijn.

Verbondenheid
Trudy voelt zich sterk verbonden met 
de scouting. ,,Ik weet nog goed dat ik 
bij de kabouters zat en dat wij voor 
onze Eerste Communie een tanden-
borstel en een beker kregen om op 
kamp mee te nemen. Ook herinner ik 
mij het kamp in 1963. We werden 
met z’n allen op een tractor naar 
Bakkum gereden. We sliepen op stro-
zakken en we wasten ons in een 
afwasteiltje.’’ Op latere leeftijd werd 
Trudy gidsenleidster. ,,Het was voor 
mij een zinvolle tijdsbesteding in de 
avonduren en het was ook nog eens 
gezellig met de andere leidsters.’’ 
Trudy hielp ook negentien jaar bij de 
Beverleiding en ze maakt sinds 1980 
deel uit van het bestuur. Verder helpt 
ze mee aan het onderhoud van het 
gebouw en regelt ze de verhuur van 
de blokhut aan scholen en scouting-
groeapen. Het is vooral de sfeer 
binnen scouting waardoor zij zich 
nog steeds verbonden voelt. ,,Ik kan 
genieten van de lol die we samen 
beleven bij groepsactiviteiten, zoals 
de playbackshow, gezamenlijke 

kampvuren en het jaarlijkse kamp.’’

Terugblik
Linda werd op latere leeftijd leiding-
gevende bij de scouting en maakt 
ook deel uit van het bestuur. Zij en 

Trudy blikken terug op een aantal 
gebeurtenissen die de afgelopen 
jaren plaatsvonden. Trudy: ,,Op 16 
november 1991 werd de gloed-
nieuwe blokhut aan de Kapelweg 
feestelijk geopend. Het oude Verken-

nersgebouwtje dat er stond was 
gesloopt en de jongens en meisjes 
zaten vanaf toen samen in één 
gebouw. Het nieuwe onderkomen 
kwam tot stand dankzij hulp en 
sponsoring van de Limmer bouwbe-
drijven en vele anderen. Tijdens de 
Wereldjamboree in Nederland (1995), 
kwam er een bus met internationale 
scouts bij ons op bezoek. We hadden 
in het dorp een speurtocht voor hen 
uitgezet. In 1996 bestond Scouting 
Limmen 50 jaar en gingen alle leden 
voor het eerst samen op kamp naar 
Het Naaldenveld in Bentveld. Het 
weer was niet al te best, maar de 
stemming was er niet minder om.’’

Komende festiviteiten
Vanwege het 75-jarig bestaan van de 
vereniging staan er een aantal leuke 
activiteiten op het programma. 
Linda: ,,Op zondag 27 maart is er een 
playbackshow in De Heeren van 
Limmen. Alle leden en hun familie 

worden hiervoor uitgenodigd en alle 
speltakken treden op met een play-
back-act. Een jury beoordeelt de 
kwaliteit en originaliteit van de 
optredens.
In het weekend van 14 en 15 mei 

vindt er een grote reünie plaats, 
waarbij veel leden en oud-leden 
verwacht worden. Zij kunnen zich 
aanmelden via info@scou-
tinglimmen.nl en worden door ons 
op de hoogte gehouden. Tenslotte 
wordt er van zondag 17 juli tot en 
met donderdag 21 juli een groot 
kamp georganiseerd voor alle leden. 
Om het spannend te houden blijft de 
bestemming nog even geheim.’’

Vrijwilligers gezocht
Een vereniging kan niet functioneren 
zonder vrijwilligers. Wilt u iets bete-
kenen voor deze vereniging? Lijkt het 
u bijvoorbeeld leuk om leiding te 
geven, of vindt u het leuk om bij te 
dragen aan het onderhoud van de 
blokhut of het bos, mail dan naar 
info@scoutinglimmen.nl of kom 
gewoon eens langs voor een praatje. 
Op de website www.scou-
tinglimmen.nl is te zien wanneer de 
clubavonden zijn.

Limmen - Vorig jaar vierde Scouting Limmen haar 75-jarig bestaan. Door corona moesten de festiviteiten tijde-
lijk worden opgeschort. Dit jaar belooft men �ink uit te pakken. Trudy Hoogeboom (65) is al sinds haar zevende 
lid van de vereniging. Linda Baltus (33) kwam op haar negende als ‘Grote Kabouter’ bij de vereniging. Samen 
blikken ze terug op de afgelopen jaren.

Scouting Limmen viert 75-jarig bestaan

In 1963 worden Trudy (rood omcirkeld) en de andere Kabouters met een tractor naar een kamp in Bakkum gebracht. 
Foto: aangeleverd

Krantenbericht ter gelegenheid van de opening van de nieuwe blokhut op 16 
november 1991. Foto: aangeleverd

Groepsfoto tijdens het kamp in 1996 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Scouting Limmen. Foto: aangeleverd

Trudy Hoogeboom en Linda Baltus verheugen zich al op de komende festiviteiten bij Scouting Limmen. Foto: Henk de Reus



GroenLinks en de PvdA helpen Castricum vooruit
Vier jaar rechts beleid. Er is in die tijd veel kapot gemaakt. Lokale partijen GroenLinks en PvdA willen dat 
repareren. We willen Castricum en al haar inwoners vooruit helpen. Daarom werken we de komende vier 
jaar aan de volgende speerpunten:

Woningnood
Acht jaar wachten op een betaalbare woning. In vier jaar tijd zijn er veel te weinig betaalbare huur- en 
koopwoningen gebouwd. Het moet anders en beter. We willen snel meer woningen bouwen, minstens 40% 
sociale huur of sociale koop. We maken het makkelijker om woningen te splitsen, zodat er meer 
appartementen bij komen. Mensen moeten kunnen doorstromen. En we bouwen leegstaande winkels om 
tot woningen.

Klimaat en duurzaamheid
Het klimaatprobleem is urgent, de energieprijzen stijgen. Het gemeentebestuur trapte vier jaar lang op de 
rem. Geen zonneweides, geen windmolens, geen geothermie. Ze wilden vooral wachten, totdat het rijk met 
een grote zak geld zou komen. Het is tijd voor actie. Wij staan voor een praktische aanpak die inwoners echt 
helpt, vooral mensen met lagere inkomens. Isoleren van woningen en lokaal energie opwekken, onder 
andere met zonnepanelen op daken en parkeerterreinen. 

Eerlijke verdeling
Ook in Castricum groeit de kloof tussen mensen die het goed hebben en mensen in de problemen. De laatste 
groep voelt zich meer en meer buitengesloten. Met gericht armoedebeleid maken we dat eerlijker. Zo mogen 
uitkeringsgerechtigden een deel van hun zelf verdiende loon behouden: dat stimuleert het vinden van werk. 
We faciliteren sport en cultuur voor kinderen in armoede. En we passen de kostendelersnorm zo min mogelijk 
toe, zodat jongeren langer thuis kunnen blijven wonen. 

Geen bezuinigingen op het sociaal domein 
In de afgelopen vier jaar is er fors bezuinigd op de sociale voorzieningen. Van de WMO, die er is voor ouderen 
of mensen met een ziekte of beperking, tot de jeugdzorg. Wij zijn tegen die bezuinigingen. Iedereen verdient 
zorg. Wij zetten ons in voor laagdrempelige en goede zorg, die betaalbaar is voor de lage inkomens. 

Met uw stem staan we er over vier jaar beter voor.
Stem daarom GroenLinks of PvdA. Samen staan we sterker.

PvdA Jose Smits GroenLinks Gerard Brinkman

GroenLinks en de PvdA helpen Castricum vooruit
Vier jaar rechts beleid. Er is in die tijd veel kapot gemaakt. Lokale partijen GroenLinks en PvdA 

willen dat repareren. We willen Castricum en al haar inwoners vooruit helpen. 
Daarom werken we de komende vier jaar aan de volgende speerpunten:

Woningnood
Acht jaar wachten op een betaalbare woning. In vier jaar tijd zijn er veel te weinig betaalbare huur- en 
koopwoningen gebouwd. Het moet anders en beter. We willen snel meer woningen bouwen, minstens 40% 
sociale huur. We maken het makkelijker om woningen te splitsen, zodat er meer appartementen bij komen. 
Mensen moeten kunnen doorstromen. En we bouwen leegstaande winkels om tot woningen.

Klimaat en duurzaamheid
Het klimaatprobleem is urgent, de energieprijzen stijgen. Het gemeentebestuur trapte vier jaar lang op de 
rem. Geen zonneweides, geen windmolens, geen geothermie. Ze wilden vooral wachten, totdat het rijk 
met een grote zak geld zou komen. Het is tijd voor actie. Wij staan voor een praktische aanpak die inwoners 
echt helpt, vooral mensen met lagere inkomens. Isoleren van woningen en lokaal energie opwekken, onder 
andere met zonnepanelen op daken en parkeerterreinen. 

Eerlijke verdeling
Ook in Castricum groeit de kloof tussen mensen die het goed hebben en mensen in de problemen. De laat-
ste groep voelt zich meer en meer buitengesloten. Met gericht armoedebeleid maken we dat eerlijker. Zo 
mogen uitkeringsgerechtigden een deel van hun zelf verdiende loon behouden: dat stimuleert het vinden 
van werk. We faciliteren sport en cultuur voor kinderen in armoede. En we passen de kostendelersnorm zo 
min mogelijk toe, zodat jongeren langer thuis kunnen blijven wonen. 

Geen bezuinigingen op het sociaal domein 
In de afgelopen vier jaar is er fors bezuinigd op de sociale voorzieningen. Van de WMO, die er is voor 
ouderen of mensen met een ziekte of beperking, tot de jeugdzorg. Wij zijn tegen die bezuinigingen. 
Iedereen verdient zorg. Wij zetten ons in voor laagdrempelige en goede zorg, die betaalbaar is voor de lage 
inkomens. 

Met uw stem staan we er over vier jaar beter voor.
Stem daarom GroenLinks of PvdA. Samen staan we sterker

PvdA  Jose Smits                       GroenLinks  Gerard Brinkman
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Als echtgenoten, geregistreerde partners of 
samenlevers uit elkaar gaan, kunnen problemen 
ontstaan over de vraag hoe bitcoins en andere 
cryptocurrency moeten worden verdeeld. Vragen 
die daarbij een rol kunnen spelen zijn wat de 
omvang is en tegen welke waarde de bitcoins of 
andere cryptocurrency moeten worden verdeeld. 
Dat dit enorme �nanciële gevolgen kan hebben, 
is wel gebleken in een zaak van een mijn van 
cliënten. 

Geschil
De wederpartij van mijn cliënt had gesteld dat er 
een aanzienlijke hoeveelheid bitcoins en andere 
cryptocurrency zouden zijn en dat hij recht zou 
hebben op de helft. Het ging hierbij om een 
bedrag van € 30.000,-- dat hij had geclaimd. Mijn 
cliënt was het hier niet mee eens, omdat de 
wederpartij uitging van een verkeerde peildatum 
voor de omvang en waardering. 

Omvang
De omvang wordt bepaald door een ‘peildatum’. 
Dit is de datum die bepaalt hoeveel er op dat 
moment aan bitcoins of andere cryptocurreny 
zijn. De peildatum is enorm belangrijk, omdat de 
hoeveelheid bitcoins of andere cryptocurrency 
aanzienlijk kan verschillen doordat ermee wordt 
gehandeld in de markt. De peildatum verschilt 
per geval, maar is bij echtgenoten of geregi-
streerde partners het moment waarop een echt-
scheidingsverzoek wordt ingediend bij de recht-
bank en bij samenlevers vaak het moment 
waarop zij uit elkaar gaan.  

Waarde
De waardering wordt ook bepaald door een ‘peil-
datum’. Dit is doorgaans datum waarop de rechter 
een uitspraak doet over de verdeling, tenzij 
partijen zelf een datum hebben afgesproken. Bij 
bitcoins en andere cryptocurrency kan ook deze 
peildatum enorme �nanciële gevolgen hebben, 
omdat de waarde behoorlijk kan stijgen en dalen.   

Oordeel rechter
De rechter heeft in de zaak geoordeeld dat de 
wederpartij van mijn cliënt zich ten onrechte had 
rijk gerekend, omdat hij was uitgegaan van 
verkeerde peildatum voor de omvang en waarde-
ring. Hierdoor had hij niet recht op een bedrag 
van € 30.000,--, maar slechts op een bedrag van € 
3.000,-- zoals mijn cliënt had aangegeven. 

Let dus goed op dat over de verdeling van 
bitcoins en andere cryptocurreny goede 
afspraken worden gemaakt. En als dat niet mocht 
lukken, zal in een procedure over de verdeling 
moeten worden gedebatteerd waarbij strategie 
en kennis over dit onderwerp van cruciaal belang 
zullen zijn. 

Tanger Advocaten N.V.
Altijd dichtbij & altijd bereikbaar

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Verdeling bitcoins en 
andere cryptocurrency 
bij echtscheiding of 
verbreking samenleving

LEZERSPOST

De campagnes voor de gemeenteraadverkiezingen zijn begonnen en de 
beloftes van de verschillende partijen gaan alle kanten uit. Ik voel mij 
(helaas) niet vertegenwoordigd door een raad die geen beslissingen kan 
en durft te nemen en dat is jammer.

Neem de Beverwijkerstraatweg, een dossier dat inmiddels decennia 
loopt, omdat er geen beslissing genomen wordt. Er zijn genoeg plannen 
aangedragen door de inwoners, maar partijen gaan alleen voor hun 
eigen idee en staan een ander idee niet toe, naar mijn mening. Actueel is 
ook het dossier zwembad met sporthal. Een fantastisch plan wat mij 
betreft, een volwaardig sportcomplex met een mogelijkheid tot (sociale) 
woningbouw. Ook dit keer komt de raad niet tot een besluit! Alle partijen 
hebben sociale woningbouw en/of betaalbare woningen hoog op de 
agenda staan en de grootste partij denkt weg te komen met een paar 
containers met een houten betimmering. Plannen voor permanente 
betaalbare woningbouw staan bij hen niet in hoog in het vaandel en 
zullen er misschien ook niet komen. Dan kennen we nog het debacle van 
het afsluiten van de Dorpsstraat. Hoe is het toch mogelijk dat een 
wethouder op zo’n dwaas idee komt? Gelukkig grepen de inwoners in. 
Straten zomaar afsluiten zonder naar de naaste omgeving te kijken lost 
het probleem niet op, een rondweg wel!

‘Ik stem al jaren op die partij’ hoor je veel om je heen. Maar als je dan 
vraagt wat er in het verkiezingsprogramma staat, blijft het antwoord vaak 
achterwege. Persoonlijk vind ik het niet interessant met welke beloftes de 
partijen stroop op onze monden smeren. Belangrijker is wat zij voor de 
gemeenschap in het verleden hebben gedaan en wat zij hebben bereikt 
om de gemeente naar een hoger niveau te tillen. Wat de gemeente vaak 
vergeet is dat zij in dienst van de gemeenschap is en daarom zal moeten 
kijken naar wat wél mogelijk is in plaats van kijken naar de onmogelijk-
heden! Hoe mooi zou het zijn als de inwoners kunnen participeren – het 
jaar rond – middels een soort forum, zodat raadsleden weten wat er écht 
speelt binnen de gemeente. Ik hoop dat andere medeburgers hier wél 
mee uit de voeten kunnen en weloverwogen met het rode potlood het 
juiste stemvakje inkleuren?

Rob Berkemeier

Deze bijdrage is ingekort door de redactie. De volledige bijdrage is op www.
castricummer.nl te lezen.

Ik weet niet waarop te stemmen!

Hoewel niemand weet waardoor er weer een ernstig ongeluk heeft 
plaatsgevonden op de N203, weet het VVD-statenlid Terwal wel dat de 
weg te smal is. Dus moet er weer groen weidevogelgebied onder het 
asfalt verdwijnen als het aan hem ligt. Maar net als tussen Castricum en 
Heemskerk, en tussen Bakkum en Egmond, en tussen Egmond en 
Bergen, zou het verkeer op deze weg gewoon een beetje rustiger 
kunnen rijden. Tussen Limmen en Uitgeest is een eindje van drie kilo-
meter, dus dat kun je net zo goed met 60 kilometer per uur a�eggen. 
Het is veel goedkoper, veel veiliger en beter voor het milieu en je komt 
een minuut of twee later bij de volgende stoplichten weer stil te staan. 
Denk daar eens aan, meneer Terwal, in plaats van de belastingbetaler 
met een duur project op te zadelen.

Maarten Müller, Castricum

Provinciale weg N203

Castricum - Na enige vertraging is 
de muntstortautomaat van Geldmaat 
geplaatst bij Tabak Kado Rozing aan 
het Bakkerspleintje. Normaal worden 
deze automaten bij geplaatst bij 
bouwmarkten, maar dit is de eerste 
die in een winkel staat. Het is een 
welkome aanvulling op de service 
die we de Castricummers kunnen 
bieden en er wordt meteen al gretig 
gebruik van gemaakt, naast de 
mogelijkheid die Rozing al biedt voor 
het opnemen en storten van 
papiergeld. 
De openingstijden zijn van 08.30 tot 
18.00 uur. Op zaterdag sluit de winkel 
een uur eerder. 

Muntstortautomaat bij Tabak 
Kado Rozing geplaatst

Munten storten is nu mogelijk bij 
Tabak Kado Rozing. Foto: aangeleverd

Castricum - Na vijf en een half jaar 
bij Helmgras te hebben gewerkt, 
neemt directeur Niels Vermij afscheid 
van het kindcentrum. 
Vanaf deze week is hij werkzaam in 
een nieuwe functie op basisschool 
De Bareel in Heemskerk, eveneens 
een school van Stichting Tabijn. Na 
de fusie van de Castricummer basis-

scholen Toermalijn en Augustinus in 
2015 ontstond basisschool Helmgras. 
Daar ging Niels Vermij enthousiast 
aan de slag als adjunct-directeur. 
Per 1 oktober 2018 werd hij er direc-
teur. Onder zijn leiding ontwikkelde 
de school zich tot kindcentrum. Met 
een trots gevoel laat hij Helmgras 
achter in de handen van een profes-

sioneel en gepassioneerd team. De 
procedure voor zijn opvolging loopt 
op dit moment nog. 
Op zijn laatste werkdag zorgde 
meester Niels voor een lekkere 
verrassing: een heerlijk patatje 
tijdens de lunch. En dat wist iedereen 
op kindcentrum Helmgras wel te 
waarderen.

Directeur Vermij neemt afscheid
van kindcentrum Helmgras

Directeur Niels Vermij verrast alle leerlingen met een patatje bij zijn afscheid van kindcentrum Helmgras. Foto: aangeleverd



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

7. Victor van der Wel, 22, Castricum

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

5. Tessa Esser-de Bree, 40, Castricum

Niet geboren maar wel 
getogen in Castri-

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

mooie jongens 
in de leeftijd van 

8 en 12 jaar. Ik werk 
op het Ministerie van 

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

6. Daan Hespe, 54, Castricum

Sinds 2005 woon ik 
met veel genoe-
gen in Limmen. 
Afgelopen 
raadsperiode 
was mijn eer-
ste periode 
als raads-
lid. Ik heb 
mij gericht 
op milieu, 
duurzaamheid, 
fi nanciën en 
de BUCH. Ik ben 
werkzaam bij een grote 
energieleverancier en wil met mijn ervaring onze 
dorpen klimaatbestendig maken waarbij voldoen-
de draagvlak bij onze inwoners voorop staat. 
Haalbaar en betaalbaar is ons motto.

3. Jeroen Slot, 47, Limmen

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

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

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

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

Overlast pakken we aan.

LAGE LASTEN
VOOR IEDEREEN

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

belasting houden we zo laag mogelijk.

TOERISME

BRUISEND SPORT-
EN VERENIGINGS
LEVEN

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

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

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

ONDERNEMERS

CASTRICUM
BLIJFT GOED
WORDT BETER

BETAALBARE
WONINGEN

MENSELIJKE
OVERHEID

Betaalbare woningen voor
jongeren, starters,
alleenstaanden,

doorstromers en ouderen.
Onze ambitie: 250 nieuwe

woningen per jaar

DUURZAAMHEID EN GROEN

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

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

zonnepanelen op daken.
Nieuwbouw moet zoveel mogelijk

energieneutraal zijn.

IEDER DORP
BLIJFT UNIEK

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

SAMEN DE ZORG
TOEGANKELIJK
HOUDEN

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

Sport en het verenigingsleven
zijn een plek voor ontmoeting

en plezier. VVD Castricum
investeert in verenigingen en

sport voor zowel onze jeugd als
ouderen.

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

Castricum

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

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

cultuurhistorische evenementen zoals
de kermissen en bloemendagen.

CORONA

Stem VVD Castricum op 14, 15, 16 maart 2022

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

1. Rob Dekker, 42, Akersloot

De afgelopen raadspe-
riode bestond mijn 

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

veel tijd heb 
voor het raads-

werk was ik ook 
veel te vinden bij de 

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

2. Gerrit Krouwel, 69, Castricum

Wat wonen we toch 
in een prachtige 

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

2020 aan de 
Brakersweg in 

Castricum. Ik wil 
actief een verschil 

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

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

9. Renata Shalders
     -Thijssen

10. Loek   
      Wellink

8. Andries     
    de Rooij
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AGENDA
WOENSDAG 2 MAART

Voorstelling ‘Ultra Violet’ door 
theaterklas 6 vwo Jac. P. Thijsse 
College om 19.00 en 20.30 uur. 
Informatie en kaartverkoop via 
www.ultravioletjpt.nl. Foto: 
aangeleverd

VRIJDAG 4 MAART
Inzameling voor de Voedselbank 
door vrijwilligers van diaconie De 
Goede Herder Castricum van 10.00 
tot 12.00 uur bij de Pancratiuskerk 
aan de Dorpsstraat 113 in 
Castricum.

Concert van violiste Tosca Opdam 
en de pianist Anthony Ratinov om 
14.30 uur in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. Werken 
van Elgar, De Raa�, Ravel, Rachma-
nino� en Moesorgski. Programma 
en kaartverkoop via www.ihms.nl.

Jubileumfeest 12,5 jaar Transitie 
Castricum om 17.30 uur in het 
Supreme College aan de Koning 
Willemstraat 1 in Castricum. Infor-
matie op www.transitiecastricum.
nl.

ZATERDAG 5 MAART
Hardloop Meet & Greet door CDA 
Castricum om 10.00 uur bij 
museum Huis van Hilde aan het 
Westerplein 6 in Castricum. Al 
hardlopend praten over de 
toekomst van de gemeente 
Castricum. Aanmelden via: 
martijnvanleeuwencda@gmail.
com.

Gratis bomen ophalen van 10.00 
tot 15.00 uur bij de bomenhub van 
Meer Bomen Nu aan de Duinenbo-
schweg ter hoogte van het einde 
van de Zanderijweg. Vooraf 
aanmelden via https://meer-
bomen.nu/
gratis-bomen-voor-castricum.

Fietsexcursie ‘Warmlopen voor de 
Klimaatmars’ om 13.30 uur door 
Transitie Castricum. Verzamelen bij 
Huis van Hilde. Aanmelden 
Marleen Heeman (marleen.
heeman@transitiecastricum.nl). 
Draag groene kleding en neem 
zelf een beker mee.

ZONDAG 6 MAART

Opening van de expositie ‘Opstan-
ding’ om 10.00 uur in de dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum. 
Muzikale medewerking door 
Sietse van Gorkom op viool. 
Toegang gratis. Foto: schilderij Als 
de duisternis valt, foto 
aangeleverd

Op de ko�e bij Oud-Castricum van 
13.30 tot 16.00 uur in gebouw De 
Duynkant aan de Geversweg 18 in 
Castricum met tentoonstelling 
over het in 1943 gesloopte buurtje 
‘De Duinkant’ en 18 korte �lms 
over de geschiedenis van 
Castricum.

Voorstelling ‘OppasOpa’ door Rik 
Hoogendoorn om 15.00 uur in 
theater Koningsduin aan de Gees-
terduinweg 3 in Castricum. Info en 
kaarten via www.geesterhage.nl. 
Foto: aangeleverd

WOENSDAG 9 MAART

Open dag van 09.00 tot 12.00 uur 
bij de Montessorischool aan de 
Sokkerwei 4 in Castricum. Deel-
name uitsluitend op afspraak, 
aanmelden via eme.jonkman@
isobscholen.nl.

Online informatieavond over de 
opzet van een Herenboerderij in 
deze regio om 20.00 uur. 
Aanmelden via kennemerland@
herenboeren.nl en meer info op 
www.kennemerland.herenboeren.
nl.

EXPOSITIES

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

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

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

De expositie ‘Opstanding’ van 
kunstenares Riet Huurdeman is 
van 6 maart tot en met 17 april te 
zien in de dorpskerk aan het 
Kerkpad 1 in Castricum. De expo-
sitie is geopend op de donderdag-
morgen van 10.00 tot 12.00 uur en 
vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.30 
uur.

Kees Rootjes stopt na ruim vier 
decennia als fysiotherapeut. In die 
periode heeft hij – een ruwe schat-
ting van hemzelf – zo’n 160.000 
klanten behandeld. Als jonge jongen 
twijfelde hij tussen een carrière in het 
bedrijfsleven of fysiotherapie. Op 
advies van zijn vader (‘kies voor een 
echt beroep’) werd het het laatste. Na 
zijn opleiding werkte hij tien jaar in 
een praktijk in de Henry Schuytstraat 
en startte op 1 mei 1990 met een 
eigen praktijk aan de Dorpsstraat. 
,,Wim Brakenhof van de Pancratius-
stichting, nu De Goede Herder, tipte 
mij dat de voormalige kleuterschool 
St. Bernadette naast de kerk al twee 
jaar leeg stond’’, vertelt Rootjes. Na 
een grondige verbouwing – waarbij 
hij werd geholpen veel rugbyers van 
de Castricumse Rugby Club – startte 
hij in twee lokalen. In één lokaal 
waren twee behandelcabines en in 
het andere een �tnessruimte, dat was 
in die tijd revolutionair. Burge-
meester Koos Schouwenaar 
verrichtte de opening, de publiciteit 
werd gedaan door de rugbyers, zijn 
vader deed de administratie. In de 
loop der tijd breidde de praktijk zich 
uit. Op dit moment ‘bezet’ Fysiothe-
rapie Rootjes ruim twee derde van de 
school. Het vertrek van Kees leidt niet 

tot het einde van de praktijk, want 
Majelle Laman en Ralph Knol hebben 
de leiding al overgenomen.
Het hoogtepunt van zijn carrière, 
vertelt Kees, lag in de eerste tien jaar 
van de praktijk. ,,We werkten met z’n 
vieren. Het werk was intensief, maar 
er was ook tijd voor rust en ontspan-
ning. Samen ko�edrinken en 
lunchen, we hadden de tijd voor de 
patiënt en elkaar. In de wachtruimte 
stond altijd een kan verse ko�e klaar 
voor de patiënten. Het was er 
gewoon gezellig.’’ De omslag kwam 
in 2006 toen staatssecretaris Hans 
Simons de marktwerking introdu-
ceerde in de �nanciering van de 
volksgezondheid. De administratie-
eisen en regeldrift van de zorgverze-
keraars veroverden de fysiotherapie-
praktijk. Kees Rootjes moest zich 
sterk maken om niet het plezier en 
voldoening in zijn beroep te 
verliezen. Wat betekent dat voor 
Rootjes? ,,Plezier en voldoening is 
voor mij contact maken met de pati-
enten en ze van hun klachten af te 
helpen. Tijdens de behandeling voer 
ik graag gesprekken waardoor er een 
vertrouwensband ontstaat.’’ Op de 
bank bij Kees Rootjes betekent 
praten, bevestigen veel (ex)pati-
enten. Door te communiceren bouw 

je vertrouwen op. De kans op een 
succesvolle behandeling wordt daar-
door volgens hem vergroot.
In de afgelopen 42 jaar is ‘de’ patiënt 
niet veel veranderd, alleen hebben ze 
haast en minder tijd. Wat bij de jonge 
patiënten opvalt, is de achteruitgang 
van de motoriek. Kinderen bewegen 
te weinig, spelen minder buiten en 
hebben moeite om simpele bewe-
gingen goed uit te voeren. ,,Ze 
moeten de straat op’’, zegt Rootjes. 
,,En ik zie meer dikke ongezonde 
mensen. Ik zeg het hoogleraar neuro-
psychologie en bewegingsweten-
schappen Erik Scherder na: er is een 
pandemie van ongezond leven: 
weinig bewegen, ongezond eten.’’

Van de 160.000 patiënten die Rootjes 
behandelde was zo’n veertig procent 
sporter (rugby, voetbal, atletiek en 
tennis). Zijn meest behandelde 
klacht waren rug- en nekklachten. 
Gaat deze gepassioneerde fysiothe-
rapeut zijn patiënten niet missen? 
,,Heel erg, maar dat zou ik over twee 
jaar – als ik dan zou stoppen – ook 
hebben.’’ Het vak laat hij niet los. Hij 
werkt samen met freelancejournalist 
Cees Banning aan een boek over de 
verschillen èn overeenkomsten bij 
loop- en �etstrainingen.

In zijn behandelkamer hangt aan de 
muur een levensgrote foto van zijn 
idool Johan Cruij�. Rootjes vindt hem 
een fenomenale voetballer met een 
vernieuwende kijk op het spel. En 
met zijn unieke manier van denken, 
was hij iedereen een stap voor. In 
deze ruimte is de laatste patiënt al 
‘geboekt’. Rootjes: ,,Hij was ook één 
van de eersten.’’ In de beginjaren was 
het hard werken en deed de star-
tende ondernemer soms een 
powernap op de behandelbank. ,,Zo 
heb je liggen pitten, zei de bewuste 
patiënt 42 jaar geleden. Met zijn 
behandeling op 31 maart is de cirkel 
rond.’’

Castricum - Eén van zijn eerste patiënten, wordt ook zijn laatste. Op 31 
maart stopt, na 42 jaar, de Castricumse fysiotherapeut Kees Rootjes. ‘De 
cirkel is rond.’

‘Op de bank bij Kees is praten’

Fysiotherapeut Kees Rootjes. Foto: aangeleverd

Castricum - FC Castricum heeft de 
trainersstaf rond. Voor iedere lichting 
is er nu een hoofdtrainer en waar 
mogelijk een assistent-trainer 
aangesteld. 

Afgelopen week werden de laatste 
contracten getekend. Voor elke lich-
ting heeft FC Castricum nu een of 
twee oefenmeesters in dienst. ,,Daar 

mogen we best een beetje trots op 
zijn’’, concludeerde Lucas Kloprogge, 
hoofd jeugdopleiding. ,,Dit is een 
grote stap vooruit. Ik ben blij dat al 
deze trainers hun contract bij FC 
Castricum hebben verlengd. Met 
deze groep stabiele en gemotiveerde 
trainers kunnen wij de jeugdoplei-
ding nog meer verbeteren. Daar is 
iedereen bij gebaat.’’ 

De trainersstaf van de jeugd ziet er 
als volgt uit: Klaas Dekkers (hoofd-
trainer JO11), Joep Kornblum (hoofd-
trainer JO13), Mats Kwanten (assis-
tent-trainer JO13), Roy van Soest 
(hoofdtrainer JO15), Lars Beukers 
(assistent-trainer JO15-1), Lenn Poel 
(hoofdtrainer JO17), Ramon Smit 
(JO19-1, niet op de foto), Milo van 
der Steen (coördinator bovenbouw).

FC Castricum heeft trainersstaf rond
Hoofd jeugdopleiding Lucas Kloprogge met de trainersstaf van FC Castricum. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1. bewaarplaats voor documenten; 7. levens-
gezel; 12. brood van fijn tarwemeel; 13. gezongen toneel-
stuk; 14. familielid; 15. koninklijke landmacht (afk.); 17. fris-
jes; 19. benarde positie; 21. de dato (afk.); 22. lentemaand;
24. Holland; 27. vurig strijdpaard; 28. klooster met een abt;
30. naaldboom; 31. badplaats in Duitsland; 32. omslag van
een boek; 33. ratelpopulier; 35. dreadlocks; 37. nagerecht;
38. mannetjeshert; 41. oogholte; 42. lage toon luidspreker;
44. geestdrift; 46. roofvogel; 47. tijdperk; 48. strooifolder; 49.
storend geluid; 50. snoekachtige zeevis; 52. rivier in Rus-
land; 54. schaaldier; 56. telwoord; 58. strijder te paard; 61.
bergweide; 62. sieraad; 64. meisjesnaam; 65. Griekse scha-
penkaas; 67. heidemeertje; 68. dun en mager; 70. zwaard-
walvis; 72. boerderijdier; 73. beschermd watergebied in
Nederland; 76. inhoudsmaat voor kolen; 77. boomsoort; 78.
hoffeest; 79. hetzelfde; 81. stoomschip (afk.); 82. met aftrek
van (eraf); 83. plaats in Drenthe; 84. muurholte; 86. deel van
een bloem; 87. fornuis.

Verticaal 1. plaats in Noord-Holland; 2. lengtemaat (afk.); 3.
samentrekking van het middenrif; 4. christelijke omroep; 5.
reclamedrukwerk; 6. zwak (fragiel); 7. republiek in Amerika;
8. kleur van de regenboog; 9. oude lap; 10. maanstand
(afk.); 11. aardappelras; 16. koeienmaag; 18. plechtige
belofte; 20. gewicht; 21. zonder glans; 23. denkbeeld (inval);
25. bijbelse reus; 26. Baltische taal; 27. kraaiachtige vogel;
29. bladgroente; 32. radiotoestel met uurwerk; 34. aardkluit;
36. kostbare edelsteen; 37. geheel gevuld; 39. muze van het
minnedicht; 40. bedehuis; 42. eerste levensbehoefte; 43.
keurcorps; 45. houten drinkbeker; 46. huid of schil; 51. rivier
in Utrecht; 53. klein slokje; 54. malloot; 55. vlees aan stokje
geregen; 56. aarde (grond); 57. teken of signaal; 59. inwen-
dig orgaan; 60. moeilijk te begrijpen zaak; 62. deel van fiets;
63. gesproken voordracht; 66. godin van de dagenraad; 67.
tuimeling; 69. zuinige verlichting; 71. uiting van genegen-
heid; 73. deel van gelaat; 74. plaats in Gelderland; 75. een-
maal (ooit); 78. Engelse graanjenever; 80. niet geraakt; 82.
mobiele eenheid (afk.); 85. heilige (afk.).

De nieuwste Jan van Haasteren-puzzel 
bij Tabak Kado Rozing
Castricum -  Dol op puzzelen? Met het grote assortiment 
legpuzzels bij Tabak Kado Rozing aan het Bakkerspleintje 
1c in Castricum kun je heel wat uurtjes puzzelplezier 
beleven. Ook de nieuwste puzzel van Jan van Haasteren 
is er natuurlijk verkrijgbaar. Het is zijn tweehonderdste 
puzzel, met als thema een zeepkistenrace. Deze puzzel 
verscheen vorige week, Van Haasteren bereikte toen de 
86-jarige leeftijd. Verder is ook de puzzel ‘De ambachte-

lijke brouwerij’ in het assortiment opgenomen, leverbaar 
in 1000, 2000 en 3000 stukjes. Op alle puzzels van Jan 
van Haasteren krijg je bij Tabak Cadeau Rozing tot en 
met 8 maart 2022 tien procent extra korting. Liever hele-
maal niets betalen? Los dan onze puzzel op, want wij 
mogen een exemplaar van ‘De zeepkistenrace’ verloten 
onder de inzenders van het juiste antwoord!

Mail de oplossing voor maandag 7 maart naar: puzzel@castricummer.nl 
vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

De nieuwe puzzel van Jan van Haasteren. Foto: aangeleverd
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Castricum - Op donderdag 3 en 
vrijdag 4 maart staat bij Bossi-
nade Optiek aan de Torenstraat 
30 een bijzondere scanner voor 
de deur. Het is de hypernauwkeu-
rige DNEye® Scanner van de 
Duitse brillenfabrikant 
Rodenstock. Met behulp van 
deze scanner kunnen oogme-
tingen worden uitgevoerd die 
rekening houden met de lengte 
van het oog.

Optometrist Lex Klein Schiphorst 
licht toe: ,,De meeste fabrikanten 
van brillenglazen gaan uit van de 
standaard afmetingen van het 
menselijk oog zoals ooit 
beschreven door de Zweedse 
oogarts Allvar Gullstrand. Hij de�ni-

eerde de ooglengte als 22,5 milli-
meter. Maar er zijn ook mensen die 
ogen hebben met een lengte van 
21 of 23 millimeter. Als je dan de 
sterkte van de glazen gaat bere-
kenen op basis van de standaard 
ooglengte, krijg je een net iets 
andere afbeelding op het netvlies.’’ 
Dankzij de DNEye® Scanner wordt 
de sterkte van de brillenglazen nog 
nauwkeuriger bepaald. Het e�ect is 
minder verstrooiing, waardoor een 
scherper en rustiger beeld ontstaat.

De scanner staat twee dagen lang 
bij Bossinade voor de deur in een 
speciaal daarvoor gemaakte 
capsule. Voorafgaand aan de 
oogmeting krijgen klanten eerst 
een toelichting. Bij de meting wordt 

ook gekeken naar het eventuele 
verschil bij lichte en donkere 
omstandigheden. ,,Als daar veel 
verschil in zit, wordt daarbij ook 
rekening gehouden met de brillen-
glazen.’’ Deze zogenoemde Biome-
trisch Intelligente Glazen (BIG) 
leveren niet alleen een scherper 
zicht op, het overgrote deel van de 
brildragers rapporteert ook een 
verbeterd visueel comfort en blijkt 
bovendien meer contrast te kunnen 
waarnemen. Neem contact op met 
Bossinade Optiek voor het maken 
van een afspraak voor de oogme-
ting: 0251 652238.

Beter zicht door nauwkeuriger 
oogmeting bij Bossinade Optiek

In deze speciale capsule vindt de 
oogmeting plaats. Foto: aangeleverd
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Castricum - Vrijdag heeft een groep 
prominente democraten de �exwo-
ningen achter het NS-station 
bezocht. Ook nam de groep een 
kijkje bij de natuurontwikkeling op 
de Zanderij. Onder de bezoekers 
waren onder meer Tweede Kamerlid 
Alexander Hammelburg, leden van 
Provinciale Staten (onder wie fractie-
voorzitter Amélie Strens), wethouder 
Antoine Tromp uit Bergen en diverse 
Noord-Hollandse D66-raadsleden. 
Uiteraard was een grote groep Castri-
cumse D66-leden ook ter plekke. 
Lijsttrekker Harold Ebels ging in een 
spreekbeurt nader in op de gereali-
seerde �exwoningen en plaatste 
diverse kanttekeningen bij het 
vermeende succes van het project. 

Zo wees hij op de termijn van maxi-
maal drie jaar en het gebrek aan 
perspectief voor de bewoners – een 
mix van statushouders, spoedzoekers 
en startende jongeren – nadien. Hij 
uitte ook zorgen over het feit dat het 
project precies gesitueerd is op de 
plaats waar sociale huurwoningen 
moeten komen. Hij vreest vertraging 
van de ontwikkeling van die zeer 
gewenste woningen. 
Ook noemde hij de grote �nanciële 
bijdrage aan de project-exploitatie 
vanuit de overheid, die evenwel niet 
geleid heeft tot een laag huurprijsni-
veau. Tegelijk werd geconstateerd 
dat het project mooi gesitueerd is 
nabij het station en nabij diverse 
voorzieningen in het dorp. Even 

verderop werd het gezelschap, aan 
de voet van de tankmuur, door 
kandidaat-raadslid Rutger de Groot 
bijgepraat over diverse ontwikke-
lingen die onder de noemer van de 
‘poort naar de duinen’ rondom de 
Zanderij plaatsvinden. 
Harold Ebels informeerde de belang-
stellende democraten vervolgens 
over de natuurontwikkeling, waar 
D66 enthousiast over is, maar sprak 
daarbij ook over het ingewikkelde 
proces dat in het kader van de 
grondverwerving met een aantal 
eigenaren doorlopen wordt. 

Na een dik uur vertrok het gezel-
schap naar het volgende Noord-
Hollandse campagne doel: Alkmaar.

Democraten bezoeken 
exwoningen en anderij

De D66-delegatie bij de Zanderij. Foto: aangeleverd

Kan er HR++-glas in de deur komen? 
Dat glas is dikker, waardoor het 
kozijn vaak te smal is. Dit hoeft niet 
onoverkomelijk te zijn. Een kwestie 
van uitfrezen van het kozijn, het 
nieuwe glas plaatsen en afdeklatten 
aan de binnenkant van de deur 
monteren. Het glas is te bestellen bij 
een glasdiscountzaak en wordt thuis 
afgeleverd. Het is wel zaak om de 
goede kant van het glas aan de 
binnenkant te plaatsen. Op internet 
staat waarop je moet letten. De deur 
wordt zwaarder door dit dikkere glas 
en hierdoor is meestal een extra 
scharnier nodig. De brievenbus 
dichtmaken helpt ook. Hang een 
nieuwe brievenbus aan de muur. Als 
de brievenbus naast de deur zit, kun 
je die omkleden met een kist. Oude 
tochtstrip verwijderen en Buva Solid-
Seal plaatsen, in verstek afsnijden, 
tweezijdig plakken en vastnieten. 
Ook de valdorpel verdient aandacht. 
Is deze nog goed of is er een upgrade 

nodig? Een voordeur is zwaar en hij 
moet uit de sponning. Het is aan te 
raden om dit met zijn tweeën te 
doen.

Energietip: isoleer je voordeur
Castricum - Op warmtescans wordt vaak gezien dat veel warmte verloren 
gaat via de voordeur. Het kan het enkelglas in de voordeur zijn, de brie-
venbus, of het kunnen de kieren om de deur zijn. Omdat een voordeur 
een prijzig item is, loont het de moeite om te kijken of die warmtelekken 
te verhelpen zijn. Energiecoach Nanette Popken legt uit hoe:

Nanette Popken is energiecoach
bij CALorie. Foto: aangeleverd

De doelstelling is al die jaren onver-
anderd gebleven: het exploiteren van 
boshutten die beschikbaar worden 
gesteld voor activiteiten met jeugd 
en jongeren, waaraan een plezierige 
beleving van de vrije tijd wordt 
geboden en waardoor een bijdrage 

wordt geleverd aan de vorming van 
hun persoonlijkheid. Ook zijn de 
boshutten beschikbaar voor activi-
teiten met een spiritueel of natuur 
educatief karakter. Acht vaste vrijwil-
ligers van de stichting dragen zorg 
voor het onderhoud en ze krijgen 

daarbij elk jaar hulp van vrijwilligers 
die zich inschrijven voor NLdoet. Op 
www.boshutten.nl is te zien welke 
klussen in het afgelopen jaar werden 
uitgevoerd. Zelf deelnemen? Ga naar 
www.nldoet.nl en zoek de klus ‘Kom 
mee naar buiten allemaal’ of mail 
naar marcel@boshutten.nl om aan te 
melden. Voor de inwendige mens zal 
goed gezorgd worden.

Zanderijexpositie
In het weekeinde van 2 en 3 juli 
houdt de organisatie een Zanderijex-
positie met diverse activiteiten. Op 
deze Zanderijexpositie probeert men 
het verleden, het heden en de 
toekomst van de Zanderij in beeld te 
krijgen. De rode draad door deze 
expositie zijn de tekeningen, schilde-
rijen en foto’s over de Zanderij van 
Mineke de Geest. Zij loopt iedere dag 
door het gebied en maakt hiervan 
vele foto’s in alle jaargetijden. Aan de 
hand van deze foto’s heeft ze een 
aantal impressionistische tekeningen 
en olieverfschilderijen gemaakt. Het 
zou leuk zijn als meerdere kunste-
naars deelnemen aan deze expositie. 
De inzendingen moeten wel een 
beeld geven van de Zanderij. Het 
aantal in te zenden werken hangt af 
van het aantal deelnemers. Stuur een 
bericht naar minekedegeest@hccnet.
nl voor meer informatie.

Castricum - Op 12 maart (NLdoet) kunnen liefhebbers komen klussen aan 
de boshutten van St. Wilfried. Vroeger waren het scoutinghutten, sinds 
2007 is de huidige Stichting Boshutten St. Wilfried een feit. De locatie op 
de Zanderij wordt al meer dan 75 jaar gebruikt voor jongerenactiviteiten.

Klussen aan de boshutten van 
t  ilfried tijdens Ldoet

De entree van de boshutten van St. Wilfried

Regio - MaatjeZ organiseert eens per 
maand een wandeling voor mantel-
zorgers uit Beverwijk, Heemskerk, 
Castricum en Uitgeest. Op 
donderdag 17 maart om 10.30 uur is 
de volgende wandeling. De wande-
lingen zijn ruim een half jaar geleden 
getart en de mantelzorgers die 
meewandelen zijn enthousiast. Bent 
u mantelzorger in Beverwijk, Heems-
kerk, Castricum en Uitgeest en wilt u 
mee wandelen? U bent van harte 
welkom!

U komt even los van alle dagelijkse 
beslommeringen en zorgtaken en 
tegelijkertijd is het een mooie gele-

genheid om andere mantelzorgers te 
ontmoeten en ervaringen te delen. 
We wandelen ongeveer een uurtje 
en u krijgt ook een kopje ko�e of 
thee aangeboden. Deze keer wandelt 
de groep op het stand van Wijk aan 
Zee. Als u zich opgeeft krijgt u een 
bevestiging met de exacte vertrek-
plaats. Kunt u deze keer niet? De 
volgende wandeling is op donder-
dagmiddag 21 april.

Kijk op www.maatjez.nl voor de 
overige details of neem bij vragen 
contact op met mantelzorgconsulent 
Hanna Blankevoort via telefoon-
nummer 06 12270504.

antelzorgwandeling  maart

De mantelzorgwandeling is elke maand op een andere locatie in de regio. 
Foto: aangeleverd

Castricum - In de nacht van 
donderdag op vrijdag hield de politie 
een 21-jarige man uit Beverwijk 
staande op de Beverwijkerstraatweg. 
Hij reed op het gedeelte buiten de 
bebouwde kom met een snelheid 
van bijna 120 kilometer per uur, bijna 

twee keer zo veel dus als daar is 
toegestaan. 
Na correctie van de meting bleek hij 
53 kilometer per uur te hard hebben 
gereden, dat kostte hem zijn rijbe-
wijs. Uiteraard kreeg hij daarnaast 
een forse bekeuring.

nelheidsduivel betrap
op everwijkerstraatweg
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Akersloot - Mountainbiker Floris van 
Woesik uit Krommenie is de verras-
sende winnaar geworden van de weke-
lijkse donderdagavondtijdrit op sport-
park De Cloppenburch. Het was niet 
meteen de meest aansprekende naam 
om die vooraf te benoemen als moge-
lijk snelste in de mager bezette avond. 
Naar de stand van het KPB-snelheids-
klassement gekeken, waarin de rang-
orde van de totaal tien ronden durende 

race tegen de klok wordt bijgehouden, 
stond Floris van Woesik als eerste aan 
het vertrek. 
Op plek twee Walter van Kuilenburg, 
die zo te zien de intentie had het gat 
van dertig seconden op zijn voor-
ganger te gaan dichten en zo 
aanspraak te kunnen gaan maken op 
de dagzege. Al na een omloop leek Van 
Kuilenburg in zijn missie te gaan slagen 
door een �inke hap van tien seconden 

uit zijn achterstand goed te maken. Bij 
de volgende passage bleek dat hij toch 
iets te hoog ingezet had, want zijn 
benen liepen vol, stonden op 
ontplo�en om daarna volledig te blok-
keren. Alle leed was voor Van Kuilen-
burg nog niet geleden, want daarna 
volgde nog een a�oper en een 
zakkend zadel. Dit maakte zijn drama 
compleet en zijn zo mooi verzonnen 
plan was in duigen gevallen. 

Floris van Woesik verrassend naar winst

De uitslag van het NK omnium duur nieuwelingen dames: 1. Jade Wuurman (Talent 
Cycling); 2. Indy van Velzen (Talent Cycling); 3. Akira van Koolbergen (DTS). 
Foto: aangeleverd

Het Omnium Duur bestaat uit vier 
onderdelen, de scratch, temporace, 
afvalkoers en de puntenkoers. Jade 
Wuurman was ongenaakbaar en wist 
drie van de vier onderdelen met 
winst af te sluiten. Met name de 
afvalkoers was een wedstrijd om je 
vingers bij af te likken. Nadat Jade 
haar directe concurrente Indy van 
Velzen had afgeschud, was de weg 
vrij om de weggereden Akira van 
Koolbergen te achterhalen. Met nog 

twee ronden te rijden werd een op 
het oog onoverbrugbare achterstand 
omgezet in een voorsprong. Een 
staaltje van pure macht! Er stond 
zaterdag geen maat op Jade 
Wuurman en met een grote voor-
sprong in de totaalstand werd ze 
Nederlands kampioen omnium duur 
2022.
Een prachtige prestatie, ook al omdat 
de dubbel sprint en duur niet zo vaak 
behaald wordt.

Wielrennen: Jade Wuurman
pakt de dubbel op NK baan
Limmen - Zaterdag vond in het Velodrome van Amsterdam het NK 
omnium duur plaats. Jade Wuurman uit Limmen, die twee weken geleden 
het NK omnium baan sprint in het Sportpaleis van Alkmaar ook al 
winnend afsloot, slaagde erin om ook Nederlands kampioen omnium 
duur te worden bij de nieuwelingen dames.

Zijn zusje Sandra nam het op tegen de 
sterke Luc Janssen. Sandra bereikte 
met uitstekend spel een voordelige 
stelling die zelfs veranderde in een 
glad gewonnen stelling toen Janssen 
op ongunstige wijze de dames ruilde. 
Echter, Sandra had zoveel tijd gebruikt 
dat zij nog maar anderhalve minuut 
had om de stelling uit te schuiven. 
Tegen die achtergrond was het begrij-
pelijk dat zij het ultieme remiseaanbod 
van Janssen accepteerde. Met de 
puntendeling deed Sandra haar broer 
een plezier, in die zin dat hij zijn voor-

sprong op de ranglijst zag groeien. 
Barry Blekemolen verkeerde in grootse 
vorm: in het duel tegen topper Bob 
Stolp beschikte hij in het eindspel over 
het loperpaar en een actieve toren en 
dwong zo een knappe remise af.
Ed Stolp en Harold Ebels toverden een 
zeer gesloten Engelse stelling op het 
bord. O�ensieve varianten lagen niet 
voor het oprapen en op de dertigste 
zet werd de vrede getekend: remise. 
Aart van den Brink bediende zich 
andermaal van de weinig gespeelde 
Nijlpaard-verdediging. Maar hij had 

daar wel succes mee: Nico Pepping 
raakte de weg kwijt en werd verslagen. 
Dick Aa�es leek een winnende aanval 
op te tuigen in zijn partij tegen Hans 
de Goede, maar dat was slechts schijn. 
De Goede hield de boel bij elkaar en 
zodoende werd een remise onafwend-
baar. Remi Aa�es knetterde op de 
zevende rij de verdediging van Adri 
Beentjes binnen. Beentjes zag de 
ellende niet al te lang aan en besloot 
tot opgave. Joke Mooij, pas dit seizoen 
aangesloten bij de vereniging, gaat 
steeds beter spelen, maar tegen de 
ervaren Bert van Diermen was ze nog 
niet opgewassen.

Komende week wordt de externe 
competitie hervat met uitduels voor 
Vredeburg 2 (maandag) en voor Vrede-
burg 1 (donderdag).

Schaken: Janssen ontsnapt met halfje
Limmen - Op vrijdag 25 februari speelden de schakers van SV Vredeburg 
de vijftiende ronde van de interne competitie. Koploper Bert Hollander 
werd in het zadel geholpen door tegenstander Samer Alrayes, die in de 
opening veel te wild op de aanval speelde zonder eerst zijn eigen koning 
in veiligheid te brengen. De tactisch vaardige Hollander wist daar wel 
raad mee en scoorde vlot het punt.

Limmen - Voetbalvereniging Limmen 
speelde zonder de zieke Sem Winter 
en met enkele spelers die de ski’s nog 
in de benen hadden. Voor Everard 
Luyckx echter geen probleem om 
een team neer te zetten. Al in de 
eerste minuut lag de bal bij SVA al in 
het mandje. Jacco de Jong wist hem 
in te tikken na een schermutseling. 
Halverwege de eerste helft was het 
weer raak. Mika Mittienen schoot 
hem diagonaal in het kruis. SVA bakte 
er weinig van, Limmen was heer en 
meester. Tien minuten voor rust 
maakte Jacco zelf uit een solo de 3-0. 
Na de rust wisselde de nieuwe trainer 
Luyckx Jaap Menick voor de junior 
Welgraven. Dat was in deze vakantie-
tijd de tweede jeugdige speler in het 
elftal. Mees Duijnmeijer stond al in 
de basis. Zo kan Limmen de 
toekomst met vertrouwen tegemoet 
zien qua talent, want vijf minuten 
voor tijd werd zelfs de derde junior 
ingezet in de rommelige tweede 
helft. Sem Admiraal verving 

aanvoerder Mike Schouten. Was het 
de eerste helft geheel Limmen dat de 
klok sloeg, de tweede helft was qua 
opties meer voor SVA, maar dat 
kwam meer door de wind dan door 
hun spel. Het bleef 3-0. Volgende 
week Koedijk uit. Limmen zit de 
koploper op de hielen.

Limmen dendert over SVA heen

Trainer Everard Luyckx instrueert zijn 
mannen. Foto: aangeleverd

Castricum - In april dit jaar organi-
seert het Buurt- en Biljartcentrum 
Castricum weer het Open Kampioen-
schap Biljarten van Castricum. Er 
wordt gespeeld op dinsdagmiddag 
19 en 26 april, woensdagavond 20 en 
27 april en vrijdagavond 22 en 29 
april. Iedere speler speelt totaal vier 
wedstrijden in een poule van vijf 
spelers. Deze poule wordt zoveel 
mogelijk op speelsterkte ingedeeld. 
De poulewinnaars, aangevuld met de 
beste als tweede geëindigde spelers 
in de verschillende poules, gaan door 
naar de �nale. Deze wordt op 
zondagmiddag 1 mei gespeeld.
Deelnemers dienen woonachtig te 

zijn in de gemeente Castricum of lid 
te zijn van een Castricumse biljartver-
eniging. Inschrijving is mogelijk tot 
een moyenne van 4, speelsoort libre. 
Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro 
inclusief twee kopjes ko�e. Kijk op 
www.bbc-castricum.nl voor meer 
informatie. Inschrijven kan op 
woensdag- of vrijdagavond vanaf 
19.00 uur of zaterdagmiddag vanaf 
14.00 uur in het buurt- en biljartcen-
trum. Het inschrijfgeld dient men te 
voldoen op de eerste speelavond of 
-middag. Bij Hans Molenaar (jnwmo-
lenaar@gmail.com / 06 51784344) 
kunnen tevens inschrij�ormulieren 
worden verkregen.

Open kampioenschap biljarten

Castricum - In theorie was het een 
prachtig a�che: de strijd op de 
Puikman tussen de nummers 1 en 2 
op de ranglijst en géén beper-
kingen meer voor de aanwezige 
toeschouwers. En ook nog eens 
onder uitbundige zonneschijn. 
Maar uiteindelijk bleef het wél 
spannend tot het einde aan toe, 
maar genieten van goed voetbal 
viel helaas toch een beetje tegen. 
Beide verdedigingen waren de 
aanvallers namelijk meestal de baas 
en de spaarzame kansen aan beide 
kanten bleven onbenut. 

De spanning was er vooral voor het 
thuispubliek omdat Vitesse na een 
rode kaart vanaf de 65e minuut 
met 10 man verder moest. Voor 
hen was het laatste �uitsignaal 
toch wel bevrijdend, temeer toen 
ook bleek dat medeconcurrent HSV 
ook met 1-1 had gelijkgespeeld.

Het fysiek sterke VIOS deelde de 
eerste twintig minuten vooral door 
betere balvastheid en passing 
duidelijk de lakens uit. In de 8e 
minuut ontstond vanuit het niets 

een grote kans voor hun spits, die 
de bal in de halve cirkel van het 
strafschopgebied in de voeten 
aangespeeld kreeg. Omdat zijn 
directe tegenstander naast hem 
uitgleed stond hij plotsklaps alleen 
voor de keeper. Kennelijk schrok hij 
zo van die vrijheid dat in plaats van 
goed te richten hij de bal hoog 
over schoot. Maar na bedoelde fase 
werd het spel VIOS langzaam 
minder en minder. Omdat ook 
Vitesse aanvallend weinig potten 
wist te breken vielen er tot de rust 
nauwelijks verdere opwindende 
feiten te noteren.
Ook na rust startte VIOS wat fana-

tieker dan Vitesse. Dat leidde 
binnen 10 minuten tot een 
scoringskans die door Keeper Tom 
Laan teniet werd gedaan. In de 65e 
stuiterde de bal na een hoge 
uittrap over de tegen elkaar 
opspringende Ron Sche�er en een 
VIOS-man heen. Tot veler verbazing 
zag de scheidsrechter in dat duel 
als een van de weinigen een ‘elle-
boog’ van de Vitessespeler en trok 
wellicht mede door de luide gil van 
de VIOS-speler direct een rode 
kaart. 
Drie minuten later leek VIOS hun 
numerieke voordeel al te gaan 
uitbuiten toen een speler vanaf 
rechts een prima schietkans kreeg. 
Maar opnieuw was het Tom Laan 
die met een safe zijn doel schoon 
wist te houden. En ook uit de 
daarna volgende scrimmage werd 
niet gescoord. In de fase daarna 
miste VIOS echter de �nesses om 
het Vitesse opnieuw moeilijk te 
maken zodat de hechte verdedi-
ging van Vitesse eenvoudig de 
tweede ‘nul’ op rij wist te scoren.

Volgende week krijgt Vitesse HSV 
op bezoek dat met twee duels nog 
te goed slechts zes punten achter 
Vitesse staat. Opnieuw dus een 
topper op de Puikman!

Vitesse houdt met man minder 
toch stand tegen VIOS: 0 – 0

Zowel Vitesse als VIOS kwam zondag niet tot scoren. Foto: aangeleverd
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Castricum - Op zondag 6 maart gaat 
Oud-Castricum na lange tijd weer 
open voor publiek. Dat mag een 
feestelijk tintje krijgen. In de exposi-
tieruimte is dan de vroegere tentoon-
stelling over het in 1943 gesloopte 
buurtje ‘De Duinkant’ te bezichtigen 
en in de �lmzaal is in achttien korte 

�lms de geschiedenis van Castricum 
te zien. Voor iedere bezoeker staat de 
ko�e of thee klaar met een ouder-
wetse koek. Het gebouw De Duyn-
kant aan de Geversweg 1B is op 6 
maart geopend van 13.30 tot 16.00 
uur. De tentoonstelling en �lms zijn 
ook nog te zien op zondag 20 maart.

Op de koffie bij Oud-Castricum
Het verdwenen buurtje ‘De Duinkant’. Foto: Oud-Castricum

Castricum - Menigeen is blij dat 
horecabezoek weer mogelijk is, 
maar sommigen blijken zich niet 
goed te kunnen inhouden. In het 
afgelopen weekeinde ging het twee 
keer mis. In de nacht van vrijdag op 
zaterdag ontstond kort na 03.00 
uur in het centrum van Castricum 
een vechtpartij tussen twee 
groepen jongeren. De groepen zijn 
door de politie, samen met beveili-
gingsmedewerkers, uit elkaar 
gehaald. Daarbij zijn twee mede-
aanstichters staande gehouden, 
hun gegevens werden genoteerd.

Het betrof een 16-jarige jongen en 
een 19-jarige jongeman, allebei 
afkomstig uit Alkmaar. Geen van de 
partijen wilde aangifte doen, dus de 
politie stuurde iedereen naar huis. De 
19-jarige jongeman sloeg en trapte 
wild om zich heen en kreeg een tik 
met de wapenstok. Iets verderop 
kwamen de twee groepen weer met 
elkaar in aanraking en opnieuw was 
de 19-jarige de aanstichter. Hij werd 
aangehouden en beboet wegens 
openbare dronkenschap en het 
verstoren van de openbare orde.
In de nacht van zaterdag op zondag 

hield de politie, wederom even na 
03.00 uur, een 18-jarige Castricummer 
aan. Hij viel nogal op omdat hij de 
aanwijzingen van beveiligingsmede-
werkers niet opvolgde en zich verve-
lend gedroeg. Toen de politie hem 
vriendelijk verzocht de straat te 
verlaten, weigerde hij dat. Omdat 
omstanders zich er ook mee gingen 
bemoeien, is de jongeman aange-
houden en overgebracht naar het 
politiebureau in Alkmaar. Daar kreeg 
hij een bekeuring wegens verstoring 
van de openbare orde onder invloed 
van alcohol.

Horecabezoek loopt uit de hand

Castricum - In de nacht van zaterdag 
op zondag hield de politie drie keer 
een drankrijder staande. Iets vóór 
02.00 uur gebeurde dat op de Toren-
straat, waar een 20-jarige Castri-
cummer maar liefst vijf keer meer 
alcohol in zijn adem bleek te hebben 
als voor een beginnend bestuurder is 
toegestaan. Hij blies 455 µg/l en 
moest daarom direct zijn rijbewijs 
inleveren. Ook kreeg hij een �inke 
bekeuring en een rijverbod van zes 
uur. Zo’n drie kwartier later zette de 
politie op de Zeeweg een 24-jarige 
Beverwijker aan de kant. Volgens de 
agenten had de man bloeddoorlopen 
ogen, de ademanalyse gaf een alarm-

melding en de man is overgebracht 
naar het politiebureau van Castricum. 
Daar bleek hij 265 µg/l alcohol te 
blazen, dat was iets meer dan het 
toegestane maximum van 220 µg/l en 
dus kreeg ook hij een boete. Met een 
rijverbod van één uur op zak mocht hij 
het bureau verlaten. Weer later, iets na 
04.30 uur, liep een 34-jarige Castri-
cummer tegen de lamp. Hij reed op de 
Beverwijkerstraatweg en werd op de 
Puikman aan de kant gezet. De 
bestuurder kon geen rijbewijs tonen, 
maar rook wel naar alcohol. Hij blies 
405 µg/l terwijl 220 µg/l voor hem de 
grens is. Hij kreeg een boete en een 
rijverbod van drie uur.

3 drankrijders in één nacht beboet

Limmen - Het coronavirus heeft het 
leven al een hele tijd in de greep. Dat 
deed de organisatie van Limmen Artis-
tiek & Creatief besluiten om de expo-
sitie van maart vorig jaar en maart dit 
jaar niet door te laten gaan. Nu de 
maatregelen gelukkig weer worden 
versoepeld, wil de commissie graag 
weer de expositie organiseren. Deze zal 
plaatsvinden in het weekeinde van 21 
en 22 mei in cultureel centrum Vrede-
burg aan de Dusseldorperweg 64. 
Beide dagen is de expositie te bezich-

tigen van 11.00 tot 17.00 uur en de 
toegang voor het publiek is gratis. De 
organisatie is op zoek naar kunstenaars 
uit Limmen en de verre omgeving die 
het leuk vinden om hun werk te tonen 
aan de bezoekers. 
Vind je het leuk om jouw werk te expo-
seren, misschien wel voor de eerste 
keer, meld je dan aan via het aanmel-
dingsformulier. Dat is tot 20 maart via 
www.limmencultuur.nl te downloaden. 
De coronaregels van dat moment 
worden natuurlijk in acht genomen.

Exposanten gezocht voor Limmen 
Artistiek & Creatief 2022

Een eerdere editie van Limmen Artistiek & Creatief. Foto: aangeleverd

De cantate is een bezinning op taal 
en is opgebouwd uit twaalf liederen 
met schitterende melodieën en �lo-
so�sche teksten. Eerst klinkt het 
woord van het begin; het schep-
pingsverhaal. Woorden waarmee wij 
de wereld benoemen en met elkaar 
communiceren. Soms warm en lief-
devol, maar soms ook kleinerend en 
beledigend. Vervolgens gaan de 
liederen over de spraakverwarring 
rond de toren van Babel; taal die 
wordt gebruikt als machtsmiddel, om 
mensen tegen elkaar op te zetten. De 
laatste liederen van de cantate re�ec-

teren op het mysterie van Pinksteren; 
taal die door iedereen wordt 
verstaan, taal van compassie en 
waardering, taal ‘die als een warme 
deken bedekt, wie in de kou 
bezweken’. 
Het koor van De Witte Duif kan voor 
dit project nog zangers en zange-
ressen gebruiken. Iedereen die van 
zingen houdt, is welkom. Enthousi-
asme is het belangrijkste! Voor 
vragen en/of om u op te geven, kunt 
u contact opnemen met Isabella 
Branderhorst (0251 655983/icbran-
derhorst@planet.nl).

Castricum/Limmen - Het koor van De Witte Duif zal op zaterdag 21 mei 
om 20.00 uur in de dorpskerk van Castricum en op zondag 29 mei om 
16.00 uur in de protestantse kerk van Limmen de cantate ‘Een taal van 
liefde’ zingen. De teksten zijn van Michaël Steehouder en de muziek is 
van Chris van Bruggen en Peter Rippen.

Kom meezingen: Cantate ‘Een 
taal van liefde’ in dorpskerk

Het koor van De Witte Duif zoekt naar 
(tijdelijke) extra zangers en 
zangeressen voor dit project.
Foto: aangeleverd

De detailhandel in Castricum staat 
onder druk. Dat heeft te maken met 
steeds meer aankopen via webshops, 
met corona en met veranderend 
koopgedrag van consumenten. De 
consument winkelt minder vaak en 
besteedt vrije tijd op een andere 
wijze. De bestedingen in winkels 
lopen terug. Het centrum van 
Castricum kampt met een teveel aan 
winkelmeters en een te versnipperd 
aanbod. Dat leidt tot dalende bezoe-
kersaantallen, meer leegstand en 
verschraling. De gemeente heeft 
adviesbureau STEC opdracht 
gegeven om te onderzoeken hoe in 
de toekomst een aantrekkelijk, 

compact en levendig centrum 
behouden kan blijven. Voor het 
rapport is gesproken met onderne-
mers en vastgoedeigenaren.

Aanbevelingen
STEC adviseert duidelijk te kiezen 
voor concentratie van de winkels in 
het dorpscentrum en Geesterduin. 
Winkels daarbuiten zouden gestimu-
leerd moeten worden om hiernaartoe 
te verhuizen, nieuwe detailhandel 
buiten deze twee centra moet 
worden ontmoedigd. Het winkelge-
bied in het dorpshart zou ook kleiner 
moeten worden met aan de randen 
andere voorzieningen. ,,Versterk het 

aanbod en zorg voor aantrekkelijke 
en levendige winkel- en verblijfsge-
bieden en investeer in herkenbaar-
heid en bereikbaarheid’’, zegt het 
rapport ook. Subsidies voor bijvoor-
beeld verhuizen of transformeren 
kunnen bijdragen aan een compacte 
en levenskrachtige dorpskern.

Economische kansen
Wethouder Ron de Haan (Economie): 
,,Het is goed dat dit onderzoek met 
serieuze aanbevelingen er ligt. We 
hebben het Bakkersplein aantrekke-
lijker gemaakt en op het dorsplein 
zijn mooie overdekte terrassen 
verschenen. Ik breng het gesprek met 
de ondernemers om de economische 
kansen te verkennen graag verder, 
we moeten geloven en investeren in 
een aantrekkelijk centrum waar inwo-
ners en bezoekers graag komen.’’ Het 
rapport ‘Afwegingskader Transfor-
matie Castricum’ is op te vragen bij de 
gemeente (telefoonnummer 140251 / 
info@castricum.nl).

Castricum - Het dorpshart staat voor een economische opgave waarvoor 
gemeente en ondernemers de handen ineen moeten slaan. De vraag die 
moet worden beantwoord is of partijen bereid zijn de winkels in het 
centrum en Geesterduin te concentreren. De gemeente heeft een eerste 
verkenning laten doen. Zoals naar de vraag hoe om te gaan met de 
verzoeken om van winkelpanden woningen te maken. Burgemeester en 
wethouders hebben kennis genomen van het rapport en vragen het 
nieuwe college om de volgende stap te bepalen.

Onderzoek: investeren in compacte 
winkelcentra biedt beste kansen

Castricum - Wat een overweldigend 
aantal mensen heeft gehoor 
gegeven aan de vorige oproep in dit 
blad om producten te doneren ten 
behoeve van de Voedselbank. De 
vrijwilligers van diaconie De Goede 
Herder Castricum zijn dankbaar om 
te mogen constateren dat het u niet 

koud laat dat een steeds groter deel 
van onze medemensen het niet 
breed heeft en afhankelijk is van de 
Voedselbank. Reden te meer om op 
de ingeslagen weg door te gaan. 
,,Wij hopen en vertrouwen er op dat 
de ‘nieuwe gezichten’ die we in 
februari hebben mogen begroeten, 

net zo trouw zullen worden als vele 
andere inwoners van Castricum en 
daarom staan wij, vrijwilligers, weer 
op vrijdag 4 maart aanstaande van 
10.00 tot 12.00 uur bij de open deur 
van de Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113 in Castricum. Wij kijken 
naar u uit.’’

Inzameling voor de Voedselbank
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De afgelopen maanden zijn door de 
vrijwilligers van Meer Bomen Nu 
circa 10.000 boompjes en struiken 
verzameld in de bospercelen van 
Duin en Bosch van de Parnassia 
Groep. Op de bomenhub werden 
jonge boompjes die daar overtallig 
of ongewenst waren tijdelijk inge-
kuild, voordat ze een permanente 
plek krijgen bij boeren en bewoners 
die ze willen planten. Dus… haal die 
tegels uit je tuin en maak meer 
ruimte voor insecten en vogels!

Meer Bomen Nu is een landelijke 
campagne van Urgenda om Neder-
land sneller te vergroenen voor het 
klimaat en de biodiversiteit. De 
weggeefactie is mede mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-
Holland, De Tuin van Kaptein 
Rommel en Tardy. De tuin van 

Kaptein Rommel zorgde voor het 
benodigde gereedschap en Tardy 
sponsorde heel wat kuub biologische 
natuurcompost.

Meld je aan
Kom je boompjes of struiken halen? 
Meld je via https://meerbomen.nu/
gratis-bomen-voor-castricum eerst 
aan. De zaailingen die uitgedeeld 
worden zijn tussen de halve en 
anderhalve meter groot en de klei-
nere passen in een �etstas. Je mag 
zoveel bomen meenemen als je maar 
wilt, zolang de voorraad strekt. Het 
terrein waar de bomen op 5 maart 
op te halen zijn, bevindt zich aan de 
Duinenboschweg ter hoogte van het 
einde van de Zanderijweg. Kom op 
de �ets, of als je veel bomen wilt 
halen met de auto. Auto’s parkeren 
langs de sloot.

10.000 gratis bomen voor 
klimaat en biodiversiteit
Bakkum - Op zaterdag 5 maart kan iedereen tussen 10.00 en 15.00 uur 
gratis bomen ophalen bij de bomenhub van Meer Bomen Nu. Daar 
worden jonge boompjes, die ergens anders overtallig of ongewenst zijn, 
tijdelijk ingekuild. In totaal zijn er duizenden gratis boompjes en struiken 
op te halen.

Castricum/Boedapest - Hij moest 
even geduld hebben, voordat er 
weer een wedstrijd was, maar 
onlangs was het zover. Castricummer 
Owen Westerhout, die tegenwoordig 
in Servië woont, liep in de Hongaarse 

hoofdstad Boedapest zijn eerste 400 
meter van dit seizoen. Owen: ,,Mijn 
tijd was niet geweldig, onder andere 
omdat ik vrijwel de hele race op kop 
liep. Maar het was lekker om weer 
400 meter in de benen te hebben. De 

tijd was 52,46. Ik hoop nog 400’s te 
kunnen doen in Belgrado en dan 
door naar het outdoor seizoen.’’ 
Beelden van de race plaatste Owen 
Westerhout op zijn eigen kanaal op 
YouTube.

Atleet Owen Westerhout aan 
start 400 meter in Boedapest

Ella van Drumpt en Nico de Vries in de 
voorstelling ‘Schrijf me’. 
Foto: aangeleverd

De Woude - De voorstelling ‘Schrijf 
me’ vertelt het verhaal van Victor en 
Eva, die van kinds af aan hun gevoe-
lens voor elkaar uiten door middel 
van het schrijven van brieven. Hun 
hele middelbareschooltijd houden ze 
dat vol. Daarna scheiden hun wegen. 
Eva wordt kunstschilder en trouwt 
met een welgestelde econoom, 
Victor reist over de wereld en wordt 
uiteindelijk chef-kok met een sterren-
restaurant in de buurt van Kopen-
hagen. Ondanks dat het leven hen 
uit elkaar gedreven heeft, kunnen ze 
elkaar niet loslaten en blijft hun 
intense briefwisseling bestaan. 
Hadden ze het lot moeten tarten en 
toch voor elkaar moeten kiezen? 
Acteurs Ella van Drumpt en Nico de 
Vries spelen onder regie van Carine 
Crutzen deze voorstelling op 26 
maart om 20.00 uur en 27 maart om 
15.00 uur in het kerkje op het eiland 
De Woude. De toegangsprijs 
bedraagt 20 euro en kaarten zijn te 
bestellen bij

Ink Sauer (ink@dewoude.nl) en 
Boudine Preyde (bdmpreyde@gmail.
com) of telefonisch via nummer 06 
10262421.

Theatervoorstelling in het 
kerkje op eiland De Woude

Kenmerkend voor Overijssel zijn de 
stuwwallen, erfenissen uit de ijstijd. 
Het landschap van Noord- en Oost-
Nederland is gevormd in de voor-
laatste ijstijd. De langzaam schui-
vende ijskap duwde zand en stenen 

voor zich uit, waardoor langgerekte 
wallen ontstonden. In Salland en 
Twente bereiken deze stuwwallen 
hoogtes tot rond de tachtig meter 
boven NAP. Wie kent niet de 
Sallandse Heuvelrug? We gaan de 

natuur in vanuit Haaksbergen en 
komen ten zuiden van Diepenheim 
bij de oorsprong van de Regge. In 
het landschap zijn oude meanders 
van de Regge nog terug te vinden en 
waar ze hersteld worden herleeft de 
Regge van vroeger. Net ten zuiden 
van Ommen komt de Regge uit in de 
Overijsselse Vecht. We maken een 
sprongetje door Salland en komen 
terecht in Dedemsvaart, het noorden 
van de provincie. Daar vormt het 
riviertje de Reest de natuurlijke grens 
tussen Overijssel en Drenthe. De 
Reest is een van de best bewaarde 
riviertjes van Nederland. Prachtige 
meanders en een indrukwekkende 
dynamiek onder invloed van de 
seizoenen maken deze kleine rivier 
zo bijzonder. Bij Meppel verlaten we 
met de Reest de provincie Overijssel: 
natuur met een en al afwisseling!

De lezing begint om 20.00 uur en is 
gratis toegankelijk voor leden van de 
Vogelwerkgroep Midden-Kennemer-
land. Niet-leden betalen 3 euro. Er 
kunnen 114 mensen in de zaal.

Castricum - Op donderdag 17 maart houdt de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder 
de titel ‘Overijssel, tussen Regge en Reest’. De lezing wordt verzorgd door 
Philip Friskorn en vindt plaats in bezoekerscentrum De Hoep aan de 
Johannisweg 2.

Lezing: Overijssel, tussen Regge 
en Reest in bezoekerscentrum

De veldleeuwerik. Foto: Philip Friskorn

Castricum - Na weken van domi-
nantie door Cees Burgmeier in de 
spelsoort driebanden was het nu Cor 
Stroet die een meer dan uitstekende 
prestatie leverde. In zijn partij tegen 
Kees Baars scoorde hij regelmatig en 
had hij na 26 beurten zijn benodigde 
aantal caramboles al bij elkaar getikt. 
Dat gaf hem een dermate boost, dat 
hij in de 31e beurt tot een hoge serie 
van negen caramboles kwam. Na 
deze explosie van caramboles, die 
Kees niet geheel kon pareren, was de 
winst van de partij voor Cor met een 
stijgingspercentage van 102%, 
hetgeen 20 wedstrijdpunten 
betekende.

In het libre-spel kon Hans Kooiman 
na zijn twee partijen totaal 25 
wedstrijdpunten noteren, waardoor 
hij drie plaatsen steeg op de ranglijst. 
In zijn eerste partij tegen Joop van de 

Wijst kon hij weliswaar niet de winst 
pakken, want die was voor Joop met 
een stijgingspercentage van 14%, 
maar ook Hans kon 11 wedstrijd-
punten laten noteren. Na deze 
opwarmronde gaf hij zijn volgende 
tegenstander Charles van der Klis 
geen enkele kans. Op het einde van 
de partij waren er 14 wedstrijd-
punten verdiend.
Het beste resultaat in het libre was 
deze speelavond voor koploper Jan 
Tunteler, die in een gelijk opgaande 
partij tegen Rien Emmerik net iets 
beter �nishte. Terwijl voor Jan een 
stijgingspercentage viel te noteren 
van 49% was Rien ook dik tevreden 
met zijn 36%. Wederom liet Max 
Nuijens een goed resultaat 
bijschrijven na zijn partij tegen Rolf 
Greshof, door winst met een stij-
gingspercentage van 25%, goed was 
voor 12 winstpunten.

Sterk driebandenspel
van Cor Stroet bij BVC/WIK

Van 18 juli tot en met 12 augustus 
kunnen kinderen en jongeren 
meedoen met het programma in 
sportcomplex De Meent, onder 
professionele begeleiding. Via www.
sport-z.org/vakantiefun kunnen 
ouders hun kinderen hiervoor tot en 
met 17 april aanmelden. Het crea-
tieve en sportieve programma van 
VakantieFUN is speciaal gericht op 

kinderen en jongeren van 6 tot en 
met 17 jaar die geen aansluiting 
vinden bij het reguliere aanbod en 
een GGZ-indicatie hebben. Stichting 
Sport-Z is de afgelopen jaren met 
succes deze uitdaging aangegaan 
om kinderen een mooi programma 
te bieden. Ook dit jaar staan er weer 
nieuwe sporten en creatieve activi-
teiten op het programma en de 

oudere doelgroep krijgt tussen de 
aangeboden activiteiten de keuze 
hun favoriete programma zelf op 
maat samen te stellen. Gezien het 
speci�eke gedrag van de deelnemers 
wordt er gedurende de dag vooral 
gelet op structuur, duidelijkheid, 
bekendheid en plezier. VakantieFUN 
vindt plaats in de eerste vier weken 
van de zomervakantie van maandag 
t/m vrijdag. Deelname aan het 
programma is kosteloos. Voor vragen 
over VakantieFUN kunt u contact 
opnemen met Hester Zwart (06 
52493264 / h.zwart@sport-z.org) of 
Thomas Botman (06 25326288 / t.
botman@sport-z.org).

Regio - Zes weken lang in de zomervakantie je kind bezig houden is voor 
veel ouders lastig te organiseren. Dat geldt nog eens extra als je kind niet 
mee kan doen aan het reguliere aanbod, omdat het kwetsbaar is en niet 
zomaar in de groep past. Stichting Sport-Z organiseert daarom ook dit 
jaar weer VakantieFUN in samenwerking met de gemeenten Alkmaar, 
Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Heiloo en Castricum.

VakantieFUN programma voor 
kinderen met GGZ-indicatie

De begeleiders van het programma VakantieFUN. Foto: aangeleverd






