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Corona belemmert democratische besluitvorming

Soap Maranathakerk 
duurt voort 

Hans Boot

Roel Beems, fractievoorzitter 
van CKenG, betreurt het dat de 
moties van zijn partij omtrent 
de Maranathakerk donderdag-
avond niet konden worden be-
handeld: ,,Mijn partij heeft nog 
steeds geen antwoord op de 
vraag wat voor soort onderwijs-
gemeente Castricum wil zijn. 

Maar wethouder Ron de Haan 
loopt voor de muziek uit en heeft 
het Supreme College omarmd, 
net als de komst van de Europe-
se School. In zijn enthousiasme 
vergeet hij dan dat hij geen op-
dracht heeft vanuit de gemeen-
teraad, dat de grond in onze ge-
meente schaars is en de raad pri-
oriteit heeft gegeven aan wo-
ningbouw.” 
Wat de Maranathakerk betreft 
is het standpunt van CKenG 
ook heel duidelijk: ,,Raadsbreed 
wordt de aankoop gezien als 
een verstandige transactie, me-
de vanwege de maatschappe-
lijke bestemming, de ligging en 
het feit dat de grond eromheen 
al van de gemeente is. Inmid-
dels is echter gebleken dat het 
gebouw zich in een belabberde 
bouwkundige staat bevindt en 
nauwelijks te isoleren valt. Het is 
dus eigenlijk de beste optie om 
de kerk te slopen en een nieuw 
gebouw te realiseren met even-
tueel gebruik van dezelfde con-
touren en karakteristieke ele-
menten. Na verbouwing kan er 
dan prima een gezondheidscen-
trum worden gevestigd met een 

Castricum - Omdat de gemeenteraadsvergadering van afgelopen 
donderdag niet doorging vanwege het coronavirus, kwam het 
tweede deel van het debat over de bestemming van de Maranat-
hakerk te vervallen. Volgens berichtgeving zou een meerderheid 
van de raad virtueel akkoord zijn gegaan met de tijdelijke vesti-
ging van het veelbesproken Supreme College in het gebouw. De 
fractievoorzitters van CKenG en PvdA houden hun bedenkingen.

Scholen dicht, schappen leeg

Castricum in de ban
van coronavirus

Mardou van Kuilenburg

Het inslaan van boodschappen 
volgt nadat het kabinet de dag 
ervoor maatregelen treft om 
het coronavirus in te dammen. 
De rest van het weekend raken 
de schappen bij de grootgrutter 
steeds leger. 
Pastasauzen, rijst, diepvries-
groenten: alles wordt meege-
nomen. Op zondagmiddag is er 
geen bloemkool of courgette 
meer te vinden. ,,Dan maar geen 
groenten vanavond”, verzucht 
een bezoeker. ,,Ik hoop dat het 
morgen weer wordt aangevuld.” 

Extra maatregelen
Afgelopen zondag kondigt het 
kabinet extra maatregelen aan 
om corona te bestrijden. Scholen 
en kinderdagverblijven zijn van-
af maandag gedwongen dicht tot 
en met 6 april. 
Ook bij eet- en drinkgelegenhe-
den, sportclubs en � tnessbedrij-
ven gaat de deur op slot. Voor 
kinderen van ouders die bij de 
politie, in de zorg of het openbaar 
vervoer werken, wordt opvang 
geregeld. Alle Nederlanders moe-
ten, waar mogelijk, anderhalve 
meter afstand van elkaar bewa-
ren. Ook in de supermarkt. Daar 
worden op de groenteafdeling 
onderling tips uitgewisseld over 

supermarkten die wel bevoor-
raad zijn. ,,Belachelijk hé, het lijkt 
wel oorlog.” 

Eerste besmettingen
Zaterdag maakte burgemeester 
Toon Mans bekend dat vijf Cas-
tricummers besmet zijn met co-
rona. Eerder werden plaatsgeno-
ten negatief getest op het virus. 
De gemeente volgt de aanwijzin-
gen van het RIVM, de GGD en de 
Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. 
Het gemeentehuis blijft open. 

Dienstverlening als het ophalen 
van vuilnis, het afgeven van pas-
poorten en aangifte van geboor-
te en overlijden wordt gegaran-
deerd. Ambtenaren werken zo-
veel mogelijk thuis.

Mooie initiatieven
Op Facebook ontstaan ondertus-
sen verschillende initiatieven om 
ouderen, zieken of mensen in 
nood bij te staan. Castricummers 
bieden zich aan om (extra) bood-
schappen te halen of op te pas-
sen op andermans kinderen. 
Ouders die een zogenoemd vitaal 
beroep uitoefenen, kunnen con-
tact opnemen met de school of 
kinderopvang om voor noodop-
vang in aanmerking te komen.

Castricum - Wie vrijdagochtend toiletpapier op het boodschap-
penlijstje had staan, kwam van een koude kermis thuis bij Albert 
Heijn. Het schap was leeg. ,,Mensen lopen hier met karren vol de 
winkel uit. Het is bizar”, schetst een medewerker. 

huisartsenprakrijk en aanvullen-
de medische- en zorgdiensten.”

Tijdelijk Supreme College
Omdat de besluitvorming over 
de moties nog weken op zich 
kan laten wachten, kwamen 
het college en de fractievoorzit-
ters donderdagavond bij elkaar. 
Beems: ,,De vraag was natuur-
lijk wat we in tussentijd moeten 
doen met het koude, leegstaan-
de en feitelijk ongeschikte ge-
bouw. Daarom hebben de frac-
ties van CKenG, GDB, CDA en 
VVD samen een motie opgesteld 
die kan rekenen op een virtuele 
meerderheid. Deze motie draagt 
het college op om de voorberei-
dingen in gang te zetten voor 
maatschappelijke herbestem-
ming van de kerk. Dit houdt in 
dat nieuwe gebruikers zich me-
dio 2024 op deze locatie kunnen 
vestigen. Tot dan kan het Supre-
me College tijdelijk van het ge-
bouw gebruik maken, zij het met 
een harde einddatum. Dat bete-
kent wel dat de 20 à 30 leerlin-
gen in de wintermaanden hun 
jas en handschoenen moeten 
aanhouden. Geen ideale situatie, 
maar ook voor nieuwe gebrui-
kers zoals het gezondheidscen-
trum geldt dat zij een paar jaar 
nodig hebben om zich te kun-
nen voorbereiden.”

Lichtpuntje
Ook raadslid Ada Greuter van de 

PvdA is niet blij met het gefor-
ceerde besluit: ,,We worden
allemaal door elkaar geschud 
door de crisis rondom het coro-
navirus, dus het was dan ook een 
verstandige maatregel van de 
burgemeester om te besluiten 
geen raadsvergadering te hou-
den en alleen via de mail con-
tact te hebben. Geen vergade-
ring, geen bespreking, geen dis-
cussies en toch lees ik tot mijn 
stomme verbazing dat de raad 
akkoord is gegaan met de komst 
van een Supreme College in de 
Maranathakerk. Want, zo luidt 
de verdediging van het college, 
een meerderheid zou voorge-
stemd hebben en bovendien zijn 
er door wethouder De Haan al 
afspraken gemaakt met de scho-
len en moet er zeer snel gestart 

worden met dit onderwijs. Par-
don? De kerk is pas enkele we-
ken geleden aangekocht. Dit ne-
geert democratische procedures 
en de dringende vraag vanuit de 
Castricumse bevolking om meer 
huizen en om een maatschappe-
lijke bestemming, zoals een hos-
pice. Gezien het inwonertal heeft 
Castricum meer dan genoeg 
scholen en ik vind het niet kun-
nen om dan uniek maatschap-
pelijk vastgoed zonder discussie 
voor zo’n school te bestemmen!” 
Kortom, de conclusie is dat de 
soap rondom dit gevoelige on-
derwerp voorlopig nog wel even 
voortduurt. In deze donkere pe-
riode is er toch nog één licht-
puntje: door de tijdelijke onder-
wijsbestemming komen er straks 
weer jongeren in de kerk...

9,95
12,95

BREUGELSLOF
PASSIE BANKETBAKKERSROOM, 
GEBROKEN FRAMBOZEN, SLAGROOM 
EN HAZELNOOT-BROYAGE

T/M 8 APRIL GRATIS BEZORGEN, ZIE ONZE WEBSITE

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Bel: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

BEZORGERS 
GEVR AAGD

 OMGEVING: 
• Eerste Groenelaan,        

Castricum, 200 kranten

• Raadhuisweg/Hoocamp,            
Akersloot, 275 kranten

  

IN DE WINKEL OF 

THUIS BEZORGD 

 
SOEPEN 
WORST 
VLEES 

VLEESWAREN 
KANT & KLAAR 
T 0251 652430 

 

GROENTE / FRUIT 
SALADES 

STAMPPOTTEN 
MAALTIJDEN 

T 0251 652229 

 

DIV SMAKEN IJS 

LITERBEKER 

IJSBONBONS 

T  0251 830786 

ZIE MEER PAG 5 DEZE KRANT 

open voor afhaal 

  

IN DE WINKEL OF 

THUIS BEZORGD 

 
SOEPEN 
WORST 
VLEES 

VLEESWAREN 
KANT & KLAAR 
T 0251 652430 

 

GROENTE / FRUIT 
SALADES 

STAMPPOTTEN 
MAALTIJDEN 

T 0251 652229 

 

DIV SMAKEN IJS 

LITERBEKER 

IJSBONBONS 

T  0251 830786 

ZIE MEER PAG 5 DEZE KRANT 

open voor afhaal 

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

ZIE MEER PAG. 5 
DEZE KRANT

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl



02 18 maart 2020

de Castricummer
COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Mardou van Kuilenburg
weekblad@castricummer.nl

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.825

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.CASTRICUMMER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Plus-Wijzer

WWW.50PLUSWIJZER.NLWWW.50PLUSWIJZER.NL
Plus-Wijzer

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

O N Z E 
K R A N T E N !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

KERKDIENSTEN
Zaterdag 21 maart

R.K. St. Pancratiuskerk
Geen viering 
Corneliuskerk Limmen
Geen viering 

Kerkdiensten en activiteiten 
van de Prot. Kerk Castricum

In de maand maart zullen er géén 
kerkdiensten worden gehouden 
en ook andere kerkelijke activitei-
ten gaan niet door.
We gaan na of het mogelijk is om 
op zondagmorgen via radio Cas-
tricum een alternatief voor de 
kerkdienst uit te zenden. We hou-
den u via de website op de hoog-
te!

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265. Bij contact met de post 
wordt gevraagd om verzekerings-
gegevens, 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 Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

PWN-kantoor verkocht 
onder voorbehoud

Hans Boot

Het fraaie pand aan de Van Ol-
denbarneveldweg 40 werd 
tussen 1907 en 1909 gebouwd 
naar een ontwerp van archi-
tect F.W.M. Poggenbeek. De 
villa deed aanvankelijk dienst 
als woning voor Dr. Jacobi, de 
eerste geneesheer-directeur 
van het aangrenzende voor-
malig  provinciaal ziekenhuis 
Duin en Bosch. Het pand, dat 
op een verhoging ligt en een 
monumentale entree naar 
de Van Oldenbarneveldweg 
vormt, is al vele jaren eigen-
dom van het PWN. 
De directeurswoning werd 
vanaf de jaren ‘50 gebruikt 
als kantoor voor de afdeling 
terreinen van het waterlei-
dingbedrijf. Daarvoor was het 
PWN-kantoor gevestigd in 
en naast het pand Zeeweg 1. 
Ernst Mooij weet daarover te 
vertellen: ,,Dat pand werd in 
1890  gebouwd als jachtopzie-

nerswoning in opdracht van 
Prinses von Wied. Hier kwam 
jachtopziener Albertus van 
der Wolff te wonen, afkomstig 
uit het Friese plaatsje Fochte-
loo. Hij wilde deze naam op de 
voorgevel van zijn huis heb-
ben. Toen het PWN-kantoor 
overging naar de voormalige 
directeurswoning, verhuisde 
de naam Fochteloo mee”. 

De villa vormde ook nog eni-
ge tijd een onderkomen voor 
de boswachters, die later wer-
den ondergebracht in bezoe-
kerscentrum De Hoep. Tijdens 
de leegstand werd het kan-
toor een aantal jaren bewoond 
door anti-kraakwachters. 

Erfpacht
De verkoop van de villa werd 
eind vorig jaar gegund aan 
makelaar Kuijs Reinder Kakes 
uit Alkmaar. 
De vraagprijs bedroeg € 
595.000. Op zich een niet al te 

hoog bedrag, maar daar komt 
bij dat de betreffende grond 
eigendom blijft van het PWN 
en in erfpacht wordt uitge-
geven tegen een canon van € 

11.500,- per jaar. Aan het pand, 
waaraan uiterlijk niets mag 
veranderen in verband met de 
monumentale status, dient het 
nodige onderhoud te worden 
gepleegd. 

De nieuwe eigenaar heeft 
in ieder geval niet te klagen 
over de beschikbare ruimtes. 
De villa, met een woonopper-
vlak van 415 m2 op 3910 m2 
grondoppervlak, bevat in drie 
woonlagen 12 kamers, waar-
van 10 slaapkamers. 

Volgens een omgevingsaan-
vraag, die voor de verbouw 
bij de gemeente is ingediend, 
wordt er in het pand een zorg-
hotel met acht eenpersoons-
appartementen en twee twee-
persoonsappartementen ge-
realiseerd. 

Mooij: ,,De aanvraag laat zien 
dat een modern bijgebouw, 
in één laag en met veel glas 
uitgevoerd, via een glazen 
corridor verbonden zal wor-
den met de villa. In dit bijge-
bouw zal een appartement 
voor twee personen, de cen-
trale keuken en een gemeen-
schappelijke ruimte onderdak 
vinden.” 

De makelaar heeft laten weten 
dat er in juni meer bekend is 
over de definitieve verkoop en 
de nieuwe bestemming.

Castricum - De villa op de hoek van de Van Oldenbarneveldweg 
en Zeeweg, die jaren in gebruik was als kantoor van het PWN, is 
na vier maanden onder voorbehoud verkocht. Voor de verbou-
wing van het monumentale pand is bij de gemeente een omge-
vingsaanvraag ingediend.

Foto van de directeurswoning van circa 1912 met het gezin Jacobi. (Fo-
to: Oud-Castricum).

Sloop NS-station in april van start
Aart Tóth

De werkzaamheden zijn al ver-
plaatst van het Westerplein naar 
de kant van de Stationsweg. De 
bloemenshop is al verplaatst naar 

het �etspoint en het kunstwerk 
bij de trap is verdwenen.
,,Het zat even tegen, maar de op-
levering van het nieuwe station 
zal naar verwachting eind 2020 
plaatsvinden”, volgens procesma-

nager Jeroen Drenth. 

Geen treinen
De sloop van het station en al-
le trappen duurt naar verwach-
ting tot 7 mei. Er is vanaf de Sta-
tionsweg geen toegang meer tot 
het station, alleen vanaf de hel-
lingbaan aan de Kramersweg. Dat 
duurt zeker tot het einde van de 

zomer. Tussen 8 en 11 mei wor-
den er damwanden geplaatst 
voor de nieuwe trap en toegang 
tot de glazen lift. In die periode is 
het treinverkeer ontregeld door 
de werkzaamheden. Er rijden 76 
uur geen treinen.
Drenth: ,,Vanaf september komen 
we in de afbouwfase en wordt de 
luifel geplaatst. Als er geen te-

genslag is, zal de opening in de-
cember plaatsvinden.” Tijdens de 
informatieavond op 11 maart in 
het gemeentehuis, bleek dat de 
aannemer, NS en ProRail positief 
gestemd zijn over die deadline. 
Tussen 7 mei en 11 mei een trein-
reis gepland? Kijk op de NS reis-
planner voor de meest actuele in-
formatie.

Castricum - Begin april gaat de sloop van station Castricum begin-
nen. De voorbereidingen zijn al getro�en. Na de sloop wordt di-
rect gestart met de herpro�lering van het stationsgebied.

Limmen - Zaterdagavond 7 
maart waren er diverse meldin-
gen van het afsteken van zwaar 
vuurwerk in Limmen. Ondanks 
intensief onderzoek naar de per-
sonen die het vuurwerk aan het 
afsteken waren, is er niemand 
aangetro�en die avond. De wijk-
agent heeft zondagochtend nog 
een onderzoek ingesteld en heeft 
de veroorzaker gesproken. Als 
het goed is, gaat het afsteken van 
vuurwerk niet meer gebeuren.
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Het kabinet hee  besloten dat er een verbod geldt voor alle evenementen en 
bijeenkomsten met meer dan honderd personen. Het geldt ook voor theaters, bioscopen, 
horecagelegenheden, sporthallen, etc.  Ook scholen, kinderdagverblijven, cafés en restaurants 
zijn inmiddels gesloten. De burgemeester van Castricum ondersteunt dit verbod.  

 Voor de laatste maatregelen in de gemeente Castricum kunt u terecht op www.castricum.nl  
 Voor informatie over het Coronavirus gaat u naar www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Dit verbod geldt in ieder geval tot tenminste 6 april 2020. Tot die datum moet de gemeente 
Castricum als volgt aanpassen. 

Wat blij  ongewijzigd  
De dienstverlening is voorlopig geopend volgens de normale openingstijden. Houdt u onze 
website in de gaten. Deze tijden kunnen wijzigen. In verband met de maatregelen tegen de 
verspreiding van het Coronavirus  is het volgende van toepassing: 

U wordt verzocht zoveel mogelijk online te regelen. 
Lukt dit niet en wilt u langskomen? Doe dit dan alleen als u een spoedzaak heeft geen 
gezondheidsklachten heeft. Maakt u daarvoor een afspraak. Spoedzaken zijn:

 Aangifte geboorte
 Aangifte overlijden
 Aantoonbare spoedeisende aanvragen

We vragen u met de pin te betalen.

Wat is er anders tot en met 6 april   
 GEA ULEERD: alle gemeentelijke bijeenkomsten, activiteiten en evenementen die de 
gemeente zelf heeft georganiseerd, inclusief alle raadsbijeenkomsten. 

 GEA ULEERD: de inloopspreekuren van de Sociale Teams in de gemeenten Bergen, 
Uitgeest, Castricum en Heiloo. Wij annuleren de spreekuren uit voorzorg en betrokkenheid 
voor, met name kwetsbare, inwoners die de spreekuren bezoeken. Wij volgen hierin de lijn 
vanuit het Rijk en het RIVM. Voor vragen aan de consulenten van de Sociaal Teams kunt 
contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Castricum (14 0251). 
Meer informatie over het Coronavirus vindt u op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19  

 GEA ULEERD: alle markten in de gemeenten van de BUCH 
 GEA ULEERD: Boomfeestdag op 1  maart  het openen van de pluktuin in Akersloot gaat niet 
door. Dit vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Wel zal de gemeente 
nu zorgen dat de bomen en struiken geplant worden. Zo kunnen de scholieren alvast uitkijken naar 
een eerste oogst het komend jaar.

 GEA ULEERD: Landelijke Opschoondag op zaterdag 21 maart
 GEA ULEERD: Gratis compost scheppen op zaterdag 2  maart

Castricum neemt maatregelen tegen  
de verspreiding van het Coronavirus  Beste Akersloters,  

Bakkummers,  
Castricummers,  
Limmers en Woudenaren

Het openbare leven ligt stil. Veel is afgezegd. Theater gaat niet door. Voetbal is afgelast. Het 
café is dicht. Het zijn ongekende tijden. Het corona virus hee  een enorme impact op ons 
dagelijks leven en we maken ons allemaal zorgen.   

Allereerst, ik hoop dat u gezond en veilig bent. Voor de Nederlanders die ziek zijn op dit 
moment, ik wens u beterschap en een voorspoedig herstel.  

De overheid heeft samen met het RIVM maatregelen afgekondigd. Ik druk u op het hart deze 
maatregelen serieus te nemen en uit te voeren. Alleen samen kunnen we de verspreiding van 
het virus indammen. Wees solidair met elkaar. Juist op dit moment moeten we laten zien dat we 
ook saamhorigheid kennen in barre tijden. En ik hoef u geloof ik niet te vertellen dat hamsteren 
niet nodig is.  

Ik wil u ook vragen te vertrouwen op de berichten van de regering. Op Twitter en andere 
socialmedia doen veel, soms paniekerige verhalen de ronde. eloof daar niet alles van, maar 
luister naar het RIVM. Het RIVM is een wetenschappelijke autoriteit, met contacten met 
wetenschappers over de hele wereld, die beschikt over de belangrijkste informatie. Vertrouw 
daarop.  

De maatregelen van de overheid hebben ook invloed op de werkzaamheden van de gemeente. 
Ook wij hebben onze dienstverlening aangepast om u en onze medewerkers te beschermen. 
Het kan dus zijn dat deze anders is dan u van ons bent gewend en verwacht. Lees hier meer over 
op onze website www.castricum.nl en via onze social media.  

Ik wil mijn waardering uitspreken voor de mensen in de zorg. Dit zijn de echte helden van deze 
crisis. Het is meer dan bijzonder om te zien hoe u zich voor ons en onze samenleving inzet. Een 
diepe buiging.  

Naast de direct getro enen is het een zware tijd voor onze ondernemers, zzp-ers en de horeca. 
Ik ga ervan uit dat de regering alles aan doet om het leed te verzachten. Sterkte voor u in deze 
zware periode.  

Tot slot, let op de ouderen en eenzamen van onze samenleving. Neem contact met ze op. Bel, 
app, FaceTime met elkaar. Haal een boodschap, schrijf een brie e. Zij hebben u nodig.  

Het komt eigenlijk hier op neer: let een beetje op elkaar. Wees zuinig op elkaar.  

Blijf gezond.  

Burgemeester Mans 

Binnenkort valt de nieuwe eldkrant goed omgaan met 
geld, dat is goud waard’, bij u op de deurmat. In de krant 
leest u o.a. over tips voor het uitkomen met uw inkomen, 
of advies bij zorgen over geld, stress en schulden.

Helaas is het zo dat de actualiteit ons ingehaald heeft, 
met alle maatregelen rondom het Corona-virus. Het kan 
zijn dat deze maatregelen van grote invloed zijn op uw 
inkomen en financiën. U kunt online informatie vinden 
op de websites van de gemeenten, rijksoverheid.nl en de 
Kamer van Koophandel (kvk.nl). 

In de eldkrant staan evengoed tips en adviezen die 
kunnen helpen in deze situatie. Mocht u zich toch zorgen 
maken, en behoefte hebben aan een luisterend oor? 
Neem dan contact op met een medewerker van het 
Sociaal Team. 

De eldkrant is een uitgave van de gemeenten Castricum en Uitgeest, samen met het Nibud. 
De krant wordt huis aan huis verspreid.

Omgaan met geld in crisistijden

Alleen naar het gemeentehuis en  
de milieustraat als het echt moet
Kom alleen naar het gemeentehuis als het écht moet. Even wennen. In deze bijzondere 
periode is het beter niet in contact te komen met mensen. Daarom:
- regel zoveel mogelijk online
- heeft u vragen, bel ons dan
- moet u echt langskomen? Maak dan een afspraak
- spoedzaken zijn: aangifte geboorte, aangifte overlijden, aantoonbare spoedeisende    
  aanvragen
- betaal met pin

Huis opgeruimd? Laat uw spullen even thuis. Breng ze later naar de milieustraat. Het is 
enorm druk bij de milieustraat. Het is nu beter niet in contact te komen met mensen. 
Daarnaast moeten wij ook veel meer grondsto en en afval vervoeren naar de bedrijven die 
het verwerken. Juist nu kunnen we de medewerkers van de gemeente goed gebruiken bij de 
werkzaamheden die écht gedaan moeten worden. Zet de spullen even ergens waar ze niet in 
de weg staan. Of breng ze in kleine hoeveelheden naar de milieustraat. Dan kunnen wij ze op 
een normale manier verwerken. 



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

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

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

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

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

Voor het afhalen van reis- en identiteits-
documenten, het bekijken van bouw-
plannen, het doorgeven van gevonden of 
verloren voorwerpen, het afgeven van post:

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

INFOPAGINA

Officiële mededelingen woensdag 18 maart
Aangevraagde vergunningen

Ontvangen omgevingsaanvragen 
290320  Uitgeesterweg 17 in Castricum 
 het veranderen van de woning (gevel) (WABO2000428) 
040320  Dorpsstraat 91 in Castricum 
 het veranderen van kleur van de voorgevel (WABO2000450) 
 Amberlint (kavel 14) te Limmen 
 het bouwen van een woning (WABO2000457) 
 Woude 15 in de Woude 
 het verbouwen van de woning (WABO2000458) 
060320  Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum 
 het vergroten van het erf (WABO2000463) 
 Amberlint (kavel 6) in Limmen 
 het tijdelijk bewonen van de kapschuur  (WABO2000468) 
080320  Jacob Rensdorpstraat 16 in Castricum 
 het verbouwen van de woning (WABO2000475) 
100320  Bizetstraat 12 in Castricum 
 het plaatsen van een dakopbouw op de garage (WABO2000497) 
 Dusseldorperweg 60 in Limmen 
 het realiseren van twee appartementen (WABO2000501) 
 Bakkummerstraat 56e in Castricum 
 het tijdelijk opslaan van privé spullen (WABO2000499) 
110320  Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum  
 het vergroten van de kelder onder het bijgebouw en het wijzigen van de inritten   
 (WABO2000505) 
120320  Dr. Ramaerlaan 5 in Castricum  
 het bouwen van een schuur en plaatsen schutting (WABO2000507) 
 Zeeweg 31 in Castricum 
 het aanleggen van een padelbaan (WABO2000518) 

Aanvragen buiten behandeling gesteld  
 Rollerusstraat 5, 5a, 5d, en 5e (Breedeweg 45f) in Castricum 
 het bouwen van vier recreatiewoningen (WABO1901720) 

Verlengde behandeltermijn (met maximaal 6 weken) 
110320  Molenbuurt 24 (achter) in Akersloot 
 het realiseren van een appartementencomplex en recreatiewoning    
 (WABO1902069) 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Verleende omgevingsvergunningen 
090220  Schoutenbosch 2 in Castricum 
 het aanpassen van de brandcompartimentering (WABO200370) 
 Hogeweg 22 in Limmen 
 het vergroten van de dakkapel (voorzijde) (WABO2000242) 
110320  Geversweg 3a in Castricum 
 het aanleggen van extra erfverharding (legalisatie) (WABO1901588) 
130320  Poelven 43 in Castricum 
 het veranderen van de draagconstructie van de woning (WABO2000380) 

Verleende Dhw-vergunning 
110320  Geesterduinweg 42 in Castricum 
 verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horeca snackbar de Toren (2e vestiging)  
 verzenddatum besluit 11 maart 2020 (HORECA190088) 

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

Vrijblijvend inschrijven is nog mogelijk tot 10 mei

Zonnepanelenactie gemeente Castricum al groot succes
De zonnepanelenactie in de gemeente Castricum zorgt voor een run op zonnepanelen. 
Immers, als u uw eigen energie opwekt, dan zorgt u beter voor het milieu én voor uw 
portemonnee. Daarom ondersteunt de gemeente Castricum de zonnepanelenactie van het 
Duurzaam Bouwloket en coöperatie CALorie Energie. Aanmelden kan nog altijd. Doe dit via: 
www.calorieenergie.nl/actie

Veel interesse
De drie informatieavonden in Castricum, Limmen en Akersloot waren druk bezocht met bijna 
300 geïnteresseerde huiseigenaren. Tot nu toe hebben zich zeker 400 inwoners aangemeld om 
geheel vrijblijvend hun woning te laten bekijken door een adviseur. Zij krijgen een aantrekkelijk 
aanbod op maat van een zonnepanelenspecialist uit onze regio.

Kostenbesparing
Wist u dat de inwoners die gebruikt hebben 
gemaakt van de zonnepanelenactie gemiddeld 
meer dan € 500,- aan energiekosten per jaar 
besparen? Doe dus ook mee. U kunt zich nog tot 
10 mei 2020 vrijblijvend aanmelden via www.
calorieenergie.nl/actie. Heeft u vragen over deze 
zonnepanelenactie, of heeft u andere vragen over 
het verduurzamen van uw woning? Neemt u dan 
contact op met het Duurzaam Bouwloket via 072-
743 3956 of www.duurzaambouwloket.nl.
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Uitkomsten buurtwoononder-
zoek
Eén van de uitkomsten uit het on-
derzoek is dat de woonomgeving 
door het grootste deel van de deel-
nemers (27) als prettig ervaren 
wordt. Een aantal bewoners merkt 
wel op dat de bestrating voor de 
�at verbetering behoeft door ver-
zakkingen. Ook wordt vaak gemeld 
de behoefte aan een brievenbus 

nabij de �at. Twee brievenbussen 
zijn weggehaald. Het lopen naar de 
dichtstbijzijnde brievenbus is voor 
veel oudere bewoners te ver. Daar-
naast vindt een aantal mensen de 
verarming van de busdienstrege-
ling Castricum-Egmond lastig, om-
dat daardoor de mobiliteit (en het 
bereik van het strand) verminderd 
is.
In het onderzoek geven 32 bewo-

ners aan zich (sociaal) veilig te voe-
len in de buurt. Nog eens 32 bewo-
ners zeggen zich thuis en prettig te 
voelen in de �at en 29 mensen be-
oordelen het contact met �atbe-
woners als goed. Een aantal bewo-
ners wil meer mensen leren kennen 
en een groepje bewoners geeft aan 
eenzaamheidsgevoelens te erva-
ren. De activiteiten in de �at wor-
den goed bezocht en wensen voor 
uitbreiding van de activiteiten zijn 
genoemd.
Een mooie uitslag van het onder-
zoek is dat veel bewoners aange-
ven elkaar te helpen wanneer dat 
nodig is. Een andere bevinding uit 
het onderzoek is dat de ondersteu-
nende diensten en ontmoetings-
activiteiten van Welzijn Castricum 
goed bekend zijn bij de bewoners 

van de O�enbach�at.
Er werd vaak melding gemaakt van 
de lift die storingsgevoelig is en be-
woners regelmatig beperkt in het 
naar buiten gaan. Een andere mel-
ding betreft de schuifpui naar het 
balkon in de �at van enkele bewo-
ners. Deze kan al enige jaren niet 
geopend worden. Het genot van 
het balkon is er bij mooi weer niet 
en bij brand kunnen deze bewo-
ners niet het balkon opgaan.

Wensen en hiaten
Welzijn Castricum gaat met de be-
woners van de O�enbach�at en ex-
terne partijen in gesprek om wen-
sen en hiaten op te pakken en biedt 
ondersteuning aan mensen die 
hun contacten uit willen breiden.
Voor vragen over het buurtwoon-

onderzoek kan contact opgeno-
men worden met: Irene Zijlstra van 
Welzijn Castricum. Telefoon: 0251 

656562 en mail: i.zijlstra@welzijn-
castricum.nl. (Foto: Marjan van der 
Horst)

Castricum - Dertig bewoners van de O�enbach�at woonden op 
3 maart een presentatie bij over de uitkomsten van een buurt-
woononderzoek dat onlangs uitgevoerd werd door Welzijn Cas-
tricum in samenwerking met het Activiteitenteam van de �at. 
Doel van het onderzoek was meer zicht te krijgen op wensen en 
hiaten die de �atbewoners ervaren over onderwerpen als: tevre-
denheid met de woonomgeving, voorzieningen, betrokkenheid 
en hulp in de �at en deelname/wensen voor activiteiten. Aan het 
onderzoek namen 36 bewoners deel van de 55 woningen.
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,,Bij razzia’s beleefde ik soms angstige momenten”
Alie Bakker (88) is trots op de 
rol van haar vader in de oorlog

Henk de Reus

Alie Bakker-Bedeke (88) komt 
uit een gezin met 4 kinderen. 
Ze was 9 jaar toen de oorlog uit-
brak. Haar vader zat bij de onder-
grondse en bekommerde zich 
om Joodse onderduikers. Ze be-
leefde spannende momenten als 
er razzia’s waren en haar drie ou-
dere broers opgepakt dreigden te 
worden.

Alie woont naar volle tevreden-
heid in haar appartement aan 
De Brink. Ze heeft een scher-
pe geest, staat nog midden in 
het leven en voert hierover zelf 
nog de regie Als ze van de voor-
deur naar de kamer loopt merkt 
ze op dat de benen wat minder 
worden. ,,M’n beide ouders had-
den op latere leeftijd ook slech-
te benen en tja, ik ben een pro-
duct van hen beiden, hè?”, zegt 
ze droog. Met de humor zit het 
ook wel goed.

Onderduikers
Toen de oorlog uitbrak werk-
te Alie’s vader (Jan Bedeke) bij 
de centrale van Duin en Bosch. 
Ze woonden op nr. 26 in de zo-
genaamde ‘Broederwijk’. ,,In het 
begin van de oorlog hadden we 
onderduikers in huis. M’n ouders 

wilden mij niet wijzer maken dan 
ik was en vertelden mij niets over 
de oorlog. Toch wist ik wel dat er 
iets aan de hand was dat geheim 
moest blijven. Ik zweeg dan ook 
als het graf. Het woord ‘onderdui-
kers’ werd thuis niet genoemd. 
M’n vader had het over ‘chauf-
feurs die op doorreis waren’ en bij 
ons bleven overnachten. Ze ver-
bleven altijd voor een korte pe-
riode bij ons. Mijn broers waren 
toen al de deur uit, dus er was 
ruimte in huis.” 

Evacuatie
Omdat het gebied bij Duin en 
Bosch onderdeel uitmaakt van de 
Atlantikwal en Sperrgebiet was 
geworden, werden de paviljoens 
en de woningen in de ‘Broeder-
wijk’ in 1941 ontruimd. Het gezin 
Bedeke verhuisde hierdoor naar 
de Wilhelminalaan. 
,,Hierdoor was er geen werk meer 
voor m’n vader en werd hij op 
wachtgeld gezet. Het was niet ie-
mand die kon stilzitten en hij was 
overdag vaak in Limmen te vin-
den om links en rechts klusjes 
voor anderen te doen. Hij was na-
melijk erg handig. Hij kreeg dan 
wel eens een �es melk of wat 
spek, dat hij dan mee naar huis 
nam. Dat was altijd iets gewel-
digs, want er was niet zoveel eten 

in die tijd. Er bevonden zich toen 
veel onderduikers in Limmen. 
Ze vonden onder andere onder-
dak bij de familie Bult. Ik kwam 
dit aan de weet omdat mijn ou-
ders de familie Bult vaak op zon-
dag bezochten en ik dan mee 
mocht. Mijn vader zat in die tijd 
bij de ondergrondse, waarvoor 
hij wel eens revolvers repareerde. 
De onderduikers werkten bij een 
bedrijf in Limmen waar spinnen-
wielen werden gemaakt. M’n va-
der had daar een eigen schuurtje, 
waarin een draaibank stond. Hij 
maakte daar asjes voor de spin-
nenwielen.”

Razzia’s
Alie kende in die tijd soms angsti-
ge momenten, vooral als er raz-
zia’s waren. Haar jongste broer 
Kees liep een groot risico om in 
Duitsland te werk te worden ge-
steld.

,,Mijn vader had daarom een 
schuilplaats voor hem geregeld. 
Kees was een buitenmens en 
voelde er niet voor om zich te ver-
bergen. Hij werd uiteindelijk ver-
plicht te werk gesteld in Duits-
land. Gelukkig is hij later terugge-
komen. Uiteindelijk zijn m’n drie 
broers de oorlog goed doorgeko-
men”, vertelt Alie.

Fiets
In 1943 moest Alie opnieuw ver-
huizen. ,,M’n ouders moesten zelf 
een woning zoeken. M’n moeder 
is toen de hele Zaanstreek afge-
�etst om een huis te vinden. Uit-
eindelijk vonden we dit in Krom-
menie. Als ik eraan denk, hoor ik 
nog steeds het motorgeronk van 
de Amerikaanse en Engelse vlieg-
tuigen die overvlogen, op weg 
om doelen in Duitsland te bom-
barderen. M’n moeder was dan 
bang dat ze misschien de plaats 
zouden bombarderen waar m’n 
broer Kees te werk was gesteld. In 
die tijd vorderden de Duitsers al-
le �etsen. Alleen mensen die een 
�ets nodig hadden voor hun be-
roep, bijvoorbeeld artsen of ver-
pleegsters, konden hiervoor een 

vergunning (Fahrradbeschei-
nigung) aanvragen. Wij waren 
natuurlijk niet gek en verstop-
ten onze �etsen. Alleen m’n va-
der had lak aan het bevel van de 
Duitsers. Elk weekend �etste hij 
trouw van Krommenie naar Lim-
men en kwam dan onderweg ook 
langs een Duitse controlepost bij 
de melkfabriek in Uitgeest. Als hij 
daar voorbij reed en de soldaat 
hem vroeg of hij een vergunning 
had, keek hij niet voor- of achter-
om en riep overtuigend ,,O, Ja-
wohl’ en �etste met hetzelfde 
gangetje door. Ik dacht altijd bij 
mezelf ‘Hoe durft hij nog te �et-
sen?’ Waarschijnlijk straalde hij 
met zijn bluf zelfverzekerdheid 
uit, of was zijn Duitse uitspraak 
zó goed, dat de Duitsers hem ge-
loofden. Hij praatte trouwens net 
zo gemakkelijk met Nederlanders 
als met Duitsers. Hij nam ook wel 
eens een Duitser mee naar huis. 
Zijn naam weet ik niet meer. Het 
kon natuurlijk geen kwaad om 
sommige Duitsers te vriend te 
houden. Overigens waren er ook 
veel goede Duitsers, die de oor-
log maar niks vonden”, vertelt 
Alie. 

Alie herinnert zich ook dat je 
in die tijd koper bij de Duitsers 
moest inleveren. Dit werd ge-
bruikt voor het maken van mu-
nitie. ,,Dat ging bij ons onder de 
grond. Na de oorlog werd alles 
weer tevoorschijn gehaald.” 

Houten kruisje
Toen de oorlog afgelopen was 
keerde het gezin weer terug naar 
hun woning in de Broederwijk 
en pakte Alie’s vader zijn vroe-
gere werk weer op. Alie: ,,M’n va-
der ging op z’n 60ste met pensi-
oen en moest hierdoor uit de wo-
ning. Dat vond hij heel erg. We 
verhuisden naar de Oude Haer-
lemmerweg.” In de periode dat 
Alie hier woonde liet ze het ver-

leden achter zich, om zich te rich-
ten op haar toekomst. In die tijd 
leerde ze haar man Thijs (Bak-
ker), de latere strandvonder, ken-
nen. Een aantal jaren na de oor-
log zijn ze getrouwd. ,,In verge-
lijking met Thijs heb ik in de oor-
log eigenlijk niet zo veel angsti-
ge momenten meegemaakt. Thijs 
werkte tijdens de oorlog bij Rijks-
waterstaat. Hij had een Ausweis 
om op het strand te komen. Hij 
plaatste rieten matten op de dui-
nen. Deze dienden als zeewering. 
Hij vertelde mij eens dat de Duit-
sers de aangespoelde lijken van 
enkele geallieerden aan de rand 
van de duinen hadden begraven. 
Thijs was in die hoek helmgras 
aan het planten en zag dit. Toen 
de Duitsers weg waren plaatste 

hij houten kruisjes bij de graven. 
De volgende ochtend zagen twee 
Duitse soldaten de kruisjes staan 
en vroegen wie dit gedaan had. 
Toen Thijs zei dat dit zijn werk was 

sloegen De Duitsers de kruisjes er 
meteen weer af en kreeg hij te 
horen dat hij, als hij dit nog eens 
zou �ikken, ernaast zou komen te 
liggen. Afgrijselijk”, aldus Alie. 
Op het strand was Thijs getuige 
van verscheidene gevechten en 
hij heeft heel wat vliegtuigen zien 
neerstorten. 
In totaal haalde hij acht mensen 
uit het water, waarvan er twee 
dood waren.

Bevrijdingsdag
Alie vindt het geweldig dat er al 
75 jaar geen oorlog is geweest. 
Dan herinnert ze zich een uit-
spraak, die haar vader na de oor-
log deed: ,,De derde wereldoor-
log breekt uit in het Midden Oos-
ten.” Hij moet een vooruitziende 

blik hebben gehad.

Ken u ook mensen met een oor-
logsverhaal? Meld het de redac-
tie.

Op 5 mei a.s. viert Nederland dat het 75 jaar terug bevrijd werd van de bezetter. In de aanloop naar 
Bevrijdingsdag besteedt deze krant regelmatig aandacht aan dit thema en laat hierbij inwoners aan 
het woord.

Alie Bakker kijkt liever naar de toekomst dan naar het verleden.

Alie leerde kort na de oorlog haar toekomstige man Thijs kennen. Op de 
foto vieren ze hun verloving in1950. (Bron: Oud Castricum)

De kinderen Bedeke aan het begin van de oorlog. Van links naar rechts Kees, Alie, Jan en Gerrit. (Foto: aangele-
verd)

Kinderen in Bakkum met hun Palestijnse bevrijders. Bovenin, derde van rechts is Alie Bakker. (Foto aangeleverd)
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Afzwemmers in de maand februari

Na het Zwem-ABC kun je verder 
gaan, nog meer leren en je spe-
cialiseren in zwemvaardigheid of 
snorkelen. Voor die hogere diplo-
ma’s is op 5 februari afgezwom-
men. Melle Oudejans was deze 
middag de enige kandidaat voor 
Zwemvaardigheid 2, heeft aan al-
le vaardigheden voor dit diploma 
goed aan alle supporters kunnen 
laten zien en is geslaagd.
Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt er peuterzwemles ge-
geven, waarbij de ouder het ei-
gen kind helpt bij het leren van 
de eerste vaardigheden in het 
water, en later na veel oefenen 
en herhalen, ondersteunt. Voor 
de ouders en peuters, die het wil-
len, wordt er een aantal keren per 
jaar afgezwommen voor de Jip-
diploma’s tijdens de eigen les. Bij 
deze diploma’s worden de basis-
vaardigheden getoetst, die één-, 
twee- en driejarigen met en soms 
zonder hulp van een ouder of 
grootouder kunnen uitvoeren.

Op dinsdagochtend 11 februari 
hebben Valentijn Deen, Noud van 
der Horst en Boris Mous voor het 
eerste Jip-diploma afgezwom-
men. Tegelijkertijd hebben Eef 
van Duin en Toby Westhof Jip 2 
gehaald, terwijl Rosa Deen en Jon 
van Duin al heel vaardig zijn voor 
het hoogste Jip-diploma en voor 
Jip 4 geslaagd zijn.
Op woensdagochtend 12 februa-
ri is er afgezwommen in de ande-
re baby-peuter-kleutergroep. De-
ze ochtend hebben: Floor Braak-
sma en Anne de Winter Jip 1 en 
Ole van de Rovaart, Hannah Smo-
renberg en Tom Woude hun Jip 3 
gehaald.
Woensdagmiddag 12 februa-
ri hebben 26 kandidaten afge-
zwommen voor A. Dit zijn: Oli-
vier Achterberg, Dana Al Kotifan, 
Brent de Boer, Pelle Bouma, Tif-
fany Busio, Kay Compter, Julia-
na Dawit, Simon Dozy, Sam van 
Dijk, Nova de Groot, Owen Groot, 
Grace Hercegova, Quinn Hollen-

berg, Joris Kaandorp, Adam de 
Mar, Bibi Massee, Oliver Meche-
len, Luuk Meijer, Amir Mensur Su-
leman, Leon Obbens, Jinthe San-
difort, Arun Schaap, Bruno Schot-
vanger, Fenna Twisk, Christop-
her Trott en Kik van Vliet. Met hun 
A-diploma mogen ze nu in elk 
zwembad in het hele bad zwem-
men.

Op donderdagavond 13 februari 
heeft Zahra Godlieb tijdens haar 
eigen les voor B afgezwommen.
Woensdagmiddag 26 februa-
ri hebben 22 kandidaten het B-
diploma of een certi�caat voor 
B gehaald: Mia Beemster, Ties 
de Boer, Wes van Dorst, Mike de 
Lang, Tim Glorie, Iris van Haaster, 
Vajenne Hof, Summer Jakobus, 
Charlotte Kaandorp, Niek Karzijn, 
Arlen van de Leijgraaf, Essay Mih-
reteab, Merel Mooij, Jael Noort-
man, Lune Peeters, Keeke Rog-
geveen, Jinthe Sandifort, Anne-
Linde Slot, Daan Tijssens, Mats 
Tromp, Roos Veen en Tara Zent-
veld hebben de afgelopen maan-
den hun zwemvaardigheid uit-
gebreid en vergroot ten opzichte 
van het A-diploma en dat aan al 
hun fans laten zien.

Castricum - Elke woensdagmiddag buiten de schoolvakanties om 
wordt er aan het einde van de middag voor een diploma afge-
zwommen in zwembad De Witte Brug te Castricum. Deze maand 
kunnen er 62 kandidaten gefeliciteerd worden met hun behaal-
de zwemdiploma.

Wijziging openingstijden 
politiebureau Castricum
Castricum - De meeste contacten 
met de politie verlopen tegen-
woordig telefonisch en via het in-
ternet. Deze nieuwe ontwikkelin-
gen zorgen ervoor dat het aan-
tal bezoekers van politiebureaus 
steeds verder terugloopt. Dat 
geldt ook voor het politiebureau 
aan de Eerste Groenelaan 68 in 
Castricum. 
Daarom is besloten de openings-
tijden aan te passen op het be-
zoekersaantal. „Agenten kunnen 
op deze tijden beter op straat in-

gezet worden, daar waar inwo-
ners en ondernemers hen het 
liefst zien en nodig hebben”, geeft 
burgemeester Toon Mans aan. De 
nieuwe openingstijden van bu-
reau Castricum zijn op maandag 
en op donderdag van 9.00 tot 
17.00 uur. Daarnaast is de politie 
natuurlijk 24 uur per dag en ze-
ven dagen in de week bereikbaar.
Aangiftemogelijkheden uitge-
breid
De mogelijkheden om aangifte te 
doen zijn de afgelopen jaren uit-

gebreid met de telefonische aan-
gifte, aangifte op afspraak (0900-
8844), aangifte via internet www.
politie.nl, en via 3D-aangiftelo-
ketten. De politie kan ook bij spe-
ci�eke aangiften, zoals bij wonin-
ginbraken, bij mensen thuis een 
aangifte opnemen. Meer infor-
matie over het doen van aangif-
te is te vinden op www.politie.nl.
Voor vragen, tips of een afspraak 
is de politie telefonisch bereik-
baar via 0900-8844. Bel in drin-
gende gevallen altijd 112.

Contactloos scheiden
Scheiden: Hoe gaan die 
gesprekken nu eigenlijk?

Sinds het coronavirus en de 
maatregelen om uitbreiding zo 
beperkt mogelijk te houden is 
het raadzaam en geadviseerd zo 
weinig mogelijk fysiek contact te 
hebben. Hoe kan dat in een per-
soonlijke aangelegenheid als een 
scheiding georganiseerd wor-
den? 

De moderne technologie helpt 
daarbij. „Tegenwoordig is het heel 
gebruikelijk en makkelijk om el-
kaar persoonlijk te spreken via 
een video-call. Vanaf verschil-
lende plaatsen kan er in een be-
schermde omgeving toch via 
beeld en geluid met elkaar wor-
den gecommuniceerd. Op deze 

manier kan het scheidingsproces 
zo gewoon mogelijk doorgang 
vinden.” Aan het woord is Hans 
van Son, ScheidingsMakleaar 
voor de IJmond en Haarlem. Het 
is dezer dagen een veelbespro-
ken onderwerp. „De Scheidings-
Makelaar heeft de technische ge-
reedschappen en biedt u zo de 
mogelijkheid om middels online 
mediation toch een goede oplos-
sing te bieden die voor u beiden 
acceptabel is.”

Samenvattend: voor iedereen 
blijft er de mogelijkheid om con-
tactloos gesprekken te voeren en 
de scheiding in alle redelijkheid 
vlot met elkaar af te ronden. Een 

scheiding is immers al emotio-
neel genoeg.
Hans van Son is ScheidingsMake-
laar voor de IJmond en Haarlem. 
Reageren? 06-21236301 of son@
scheidingsmakelaar.nl. (Foto: 
aangeleverd)

Regio - De ScheidingsMakelaar® begeleidt cliënten persoonlijk 
bij hun beslissingen omtrent de menselijke, praktische, �nanci-
ele en juridische zaken die bij een scheiding komen kijken. Men 
weet snel waar men aan toe is en maakt een solide, nieuwe start.

Anno en Jacob observeren treinverkeer Beverwijkerstraatweg
‘Kortere dichtligtijden spoorbomen
lossen probleem deels op’

,,Als treinen het station binnen-
rijden, gaan de bomen bij de Be-
verwijkerstraatweg al dicht voor-
dat de trein is gestopt. Het maakt 
kennelijk niet uit waar de trein tot 
stilstand komt ten opzichte van 
de tijd dat de bomen dicht zijn. 
,,Dat is eigenlijk vreemd omdat 
je zo altijd extra dichtligtijd ge-
bruikt”, stelt Anno. ,,Het begint bij 
ProRail. Wij kunnen ons niet voor-
stellen dat er geen technische op-
lossingen zijn om de trein in het 
station te laten staan terwijl de 
bomen open staan.”

15 minuten dicht
Na 18.30 uur is er bijna geen �-
levorming voor het spoor. De re-
den? Er is minder verkeer. Ja-
cob: ,,Dat betekent dat het knel-
punt elke dag op gezette tijden 
een probleem is. Als in de spits 
de spoorbomen geen 15 minu-
ten dicht zijn, maar de helft, is 
een groot deel van het probleem 
opgelost. Als de spoorbomen per 
stoppende of passerende trein 
maximaal een minuut gesloten 
zijn, dan betekent dat een halve-
ring van de sluitingstijd. Dat dit 

een positieve invloed heeft op de 
doorstroming van het verkeer in 
beide richtingen is evident.”

Dichtligtijd halveren
De gemeenteraad heeft gebrek 
aan geld voor een integrale op-
lossing, de voorkeur gaat uit naar 
een goedkoper alternatief. Een 
technische oplossing zou aan 
die wens tegemoet kunnen ko-
men. Uit de metingen blijkt dat 
de dichtligtijden van de spoor-
bomen met vijftig procent inge-
kort kunnen worden. ,,Dat zou 
een deel van het probleem van 
het drukker wordende spoor kun-
nen oplossen.” 
De resultaten van het onderzoek 
zijn ook naar de gemeente en 
naar ProRail gestuurd. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Het is een dagelijkse ergernis voor iedereen die in 
de spits over het spoor bij de Beverwijkerstraatweg moet: lange 
wachttijden voor de spoorwegovergang met opstoppingen tot 
gevolg. Anno den Bakker van Burgerforum en Jacob de Maar to-
gen met stopwatch en notitieboek naar het knelpunt. ,,Kortere 
dichtligtijden lossen het probleem deels op.”

‘Gemeente niet constructief’
Nieuwbouwplannen Dorpsstraat 
gaan de vriezer in

Aart Tóth

Een groot aantal appartemen-
ten, winkelruimte, een nieuw on-
derkomen van �lmtheater Corso 
en een ondergrondse parkeerga-
rage: er lagen grootse plannen 
klaar voor de Dorpsstraat. De af-
gelopen periode is er veel over-
leg geweest tussen Floresteyn 
Vastgoedadvies, Fruitema Inge-
nieursbureau, Bouwgroep KBK 
en de gemeente Cas-tricum. Dat 
leidde meerdere malen tot het 
aanpassen van de plannen. 

Stekker eruit
Alle inzet lijkt voorlopig voor 
niets geweest: de betrokkenen 
gooien de handdoek in de ring. 
Zij zeggen na overleg met ver-
antwoordelijk wethouder Slet-
tenhaar tot de conclusie geko-
men te zijn dat ‘de bereidheid 
vanuit de gemeente, om pro-ac-
tief mee te denken, nihil is en niet 
constructief.’ Dennis de Haas van 
Floresteyn Vastgoedad-vies: ,,We 
hebben als collectief besloten 
om dit traject voorlopig te stop-
pen, omdat we onvoldoende ba-
sis zien om onder de huidige con-
dities verder te gaan.” De klank-
bordgroep, die zich heeft ingezet 
om hier een succes van te maken, 
wordt geïnformeerd over het 
stopzetten van het proces.

Reactie wethouder
Wethouder Paul Slettenhaar re-
ageert desgevraagd: ,,Ik heb re-
cent overleg gehad met de ini-
tiatiefnemers en een kennisma-
kingsgesprek met een paar ont-
wikkelaars. Die wilden meteen 

ingrijpende veranderingen be-
spreken, zonder agenda. Hen is 
een vervolgoverleg aangeboden. 
Ik hou me aan de opdracht.” 

Politiek: ’Onverwachte wen-
ding’
Vanuit de politiek wordt ver-
baasd gereageerd op de plot-
selinge wending. Rob Dekker 
(VVD): ,,Ik betreur het stop-pen 
van het proces, het plan lijkt in 
een impasse te zijn gekomen. 
Wij beraden ons op vervolgstap-
pen, we moeten uitzoeken waar 
het hete hangijzer zit. Uiteraard 
willen we ook uitzoeken of de 
raad dit kan oplossen.” Leo van 
Schoonhoven (Burgerforum) 
vindt dat de gemeente onmo-
gelijke eisen stelt aan de project-
ontwikkelaars: ,,Hier wil men zo-
wel sociale woningbouw als een 
parkeergarage én een gratis bi-

oscoop. Dat lukt natuurlijk niet. 
Het Castricumse gemeentebe-
stuur heeft moeite om met initi-
atieven uit de gemeenschap, om 
positief en voorwaarts meebe-
wegend om te gaan. De inzet van 
een wethouder van buiten, die 
letterlijk neemt wat de raad zegt, 
helpt ook niet om deze houding 
te veranderen.”

Corso: ’Spijtig’
Eigenaar Erik Weel van Corso 
noemt de ontwikkelingen ‘spij-
tig’. ,,Ik heb de brief van het col-
lege aan de raad gelezen en ik 
heb ook een brief van de ontwik-
kelaar ontvangen. Door gekib-
bel over de vorm, en de discus-
sie over de inhoud uit de weg te 
gaan komt het voortbestaan van 
de Corso in gevaar. Ik vind dit als 
exploitant een heel spijtige ont-
wikkeling.” 
Hij vervolgt: ,,Ik heb van de ont-
wikkelaar een indrukwekkende 
schets ontvangen, binnen een �-
nancieel haalbaar kader. Ik hoop 
dat het gezond verstand gaat ze-
gevieren.”

Castricum - Er was al langer gesteggel over de nieuwe plannen 
voor de Dorpsstraat, maar nu lijkt de bom gebarsten. De betrok-
ken partijen gooien de handdoek in de ring. ,,De bereidheid van-
uit de gemeente om pro-actief mee te denken in dit project is ni-
hil en niet constructief.”

Het deel Torenstraat en Dorpsstraat waar het om gaat, met achterliggende ruimte.

Zelfde plaats als foto in een voorschets.



mededeling  
opening Castricum

Via een flyer hebben we jullie uitgenodigd om op woensdag  
18 maart de opening van de Blokker winkel in Castricum in  

winkelcentrum Geesterduin te komen vieren. Gezien de extra  
maatregelen vanuit de Overheid/RIVM betreffende het  

Corona virus stellen wij het openingsfeestje uit. Natuurlijk  
ben je van harte welkom in onze nieuwe winkel die  

woensdag aanstaande wel gewoon open gaat.

Kerken nemen maatregelen
tegen verspreiding coronavirus
Castricum - Op 13 maart heeft 
het bisdom aanvullende beleids-
maatregelen ontvangen om ver-
dere verspreiding van het coro-
navirus tegen te gaan. De bis-
schoppen sluiten zich aan bij het 
advies van de overheid en het 
RIVM. Het locatieteam heeft be-
sloten deze maatregelen met on-
middellijke ingang in te voeren. 
Direct betrokkenen zijn hiervan 
voor zover mogelijk meteen ge-

informeerd.

Dit betekent dat :
· Alle vieringen op zaterdagavon-
den en zondagen tot 31 maart 
worden afgelast.

· Vormselvieringen en presenta-
tievieringen voor communican-
ten worden afgelast.

· Dopen en uitvaarten kun-
nen plaatsvinden, mits in klei-
ne kring en sober uitgevoerd. 

De celebrant is gehouden vol-
gens strikte richtlijnen te han-
delen, waarbij ook hier de fysie-
ke afstand tussen de gelovigen 
in acht moet worden genomen.

· Voor andere samenkomsten, zo-
als ko�edrinken na vieringen, 
koorrepetities en catechetische 
bijeenkomsten, wordt geadvi-
seerd deze te laten vervallen.

Zie ook www.rkkerk.nl.

Mailbox vol annuleringen en 
aankondigingen van sluiting
Castricum - Het aantal annule-
ringen van kleine en grote eve-
nementen in Castricum en om-
geving stapelt zich op. Ook de 
musea in ons verspreidingsge-
bied hebben aangegeven hun 
deuren tot die datum te sluiten. 
Een opsomming:

• De aangekondigde voorstellin-
gen in De Vest, De Zwaan (Uit-
geest), De Stut (Heemskerk), 
Kennemer Theater Beverwijk, 
Cultuurkoepel Heiloo en Thea-
ter Koningsduyn zijn geannu-
leerd tot 6 april.

• Op de site van Huis van Hilde 
staat nog dat ze het weekend 
van 14 en 15 maart gesloten 
zijn in verband met het Corona-
virus. Onze redactie gaat ervan 
uit dat dit ook voor de komen-
de weken geldt.

• Alle door Oud-Castricum geor-
ganiseerde activiteiten zijn tot 

en met 6 april geannuleerd.
• Activiteiten in Bibliotheek Ken-

nemerwaard zijn stilgelegd.
• Alzheimer Trefpunt Uitgeest op 

19 maart gaat niet door.
• De aangekondigde ClubMiX 

in Conquista, Limmen op 20 
maart is afgelast.

• Ook de Landelijke Opschoon-
dag op zaterdag 21 maart gaat 
niet door.

• Dat geldt ook voor Ladies Night 
in zwembad Hoornse Vaart op 
die dag.

• De workshop kippen schilderen 
in Buurt- en Biljartcentrum Cas-
tricum.

• Toneelgroep Spiegel zou op 25 
maart het stuk ‘Augustus’ spe-
len in Dorpshuis de Schulp in 
Egmond. Dit wordt uitgesteld.

• Of de eerder aangekondig-
de Hardloopclinic van zusjes 
de Witte ten behoeve van de 
Roparun op 26 maart doorgaat 

is niet bekend.
• Het Alkmaar Light Festival op 27 

maart is uitgesteld.
• De basiscursus fotografie die op 

28 maart zou beginnen in De 
Kern in Egmond is ook uitge-
steld.

• Het concert dat Cora Burggraaf 
op 17 april zou geven in de PKN 
kerk, Zuidkerkenlaan in Lim-
men gaat ook niet door.

• Tenslotte is de Open dag en re-
unie van brandweer Castricum 
die zou plaatsvinden op 17 mei 
uitgesteld.

• De ‘wandelaars op woensdag’ 
gaven aan dat ze geen ko�e 
meer kunnen drinken onder-
weg. Ze hebben geen contact 
met elkaar, maar verzamelen 
op de woensdagen bij de Hoep. 
Er zal een begeleider staan 
woensdag. Mochten er mensen 
komen opdagen bekijken ze ter 
plaatse of ze gaan wandelen. Het doel is de veelzijdigheid 

van Zorg en Welzijn te tonen, 
de nieuwe ontwikkelingen en 

vooral de mensen die er werken in de 
schijnwerpers te zetten, want zij zijn 
goud waard! 

In deze tijd van krapte in de zorg is in 
elke locatie voorlichting over het op-
leidingsaanbod en de doorgroeimo-
gelijkheden bij ViVa!. En welke functies 
er eigenlijk in de zorg zijn: van werken 
in de wijk, in een woonzorglocatie of 
bij de ondersteunende diensten!

Natuurlijk kan er in elke locatie ook 
informatie ingewonnen worden over 
wonen en zorg, en kan eeen appar-
tement bezocht worden. Bezoekers 

krijgen wat lekkers van het restaurant, 
gratis. Iedereen is van harte welkom! 

Wat is er te doen?
In De Boogaert
Van 14.00 – 16.30 uur
Een middag vol workshops, van de 
schilderclub tot kaarten maken of 
meedoen aan bewegen voor ouderen. 
Bezichtiging van een appartement, 
een handmassage of doe een proefrit-
je met het � etslabyrint.
Daarnaast uitgebreide informatie over 
werken en leren en vrijwilligerswerk bij 
ViVa! Zorggroep.

In De Cameren
Van 10.00 – 13.00 uur 
Naast een rondleiding en bezichtiging 
van een appartement worden er diver-
se activiteiten ontplooid.

De afdeling opleidingen en human 
resources en een coördinator vrij-
willigers zijn aanwezig om alles over 
werken en/of leren en vrijwilligerswerk 
te vertellen.  

In Strammerzoom
Van 14.00 – 16.00 uur 
In Strammerzoom is elke dag veel te 

Kijk op www.vivazorggroep.nl voor meer informatie

Op 21 maart doen we mee aan de landelijk Ontdekdezorg week. Woonzorgcentrum De Boogaert in Castricum, De Cameren in Limmen 
en Strammerzoom in Akersloot zijn die dag open. Op deze dag kunt u een kijkje nemen in de wereld van ViVa!’s wonen, welzijn, zorg 
en werken en krijgt u de gelegenheid om de ontwikkelingen van dichtbij te zien en meer te weten te komen. 

Ontdek de zorg bij ViVa! Zorggroep
Castricum, Limmen en Akersloot

doen. Op deze zaterdag kunnen be-
zoekers genieten wat deze activiteiten 
inhouden. Zo is er een escaperoom, 
braintrainer, � etslabyrint en beleefTV. 
Bij de leefstijl- en vitaliteitscoach 
kunt u persoonlijk advies vragen en 
bij de handmasseuse een heerlijke 
behandeling. Daarnaast zijn er diverse 
kraampjes aanwezig met informatie 
over opleidingen, vakantiewerk, vrijwil-
ligerswerk en werken bij ViVa!. Ook de 
Alzheimerstichting is aanwezig.  

Kortom; informatie, activiteiten en 
gezelligheid op zaterdag 21 maart. 

Ontdek de zorg bij ViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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Elke bewoner is uniek en heeft 
zijn/haar eigen begeleiding en 
ondersteuning nodig’,  vertelt 

verpleegkundige Annita Stein. ‘Als 
je hier werkt moet je zeker af�niteit 
hebben met deze doelgroep, een 
rustige persoonlijkheid zijn én �exibel 
en slagvaardig kunnen handelen.’

De medewerkers op deze afdeling zijn 
er echt voor elkaar en voor de bewo-
ners. En … niet te vergeten de vrijwilli-
gers. Ook zij zorgen voor gezelligheid 

werkzaamheden voor deze afdeling. 
‘Ik plan onder meer de roosters voor 
verschillende afdelingen in Meerstate. 
Ik kijk heel goed welke (�ex-) medewer-
kers met elkaar werken en wie goed 
met welke bewoners kan omgaan. Dat 
is voor deze bewoners heel belangrijk.’

Wat bieden wij 
Bewonersbespreking, intervisie, werk-
overleg en trainingen de-escalerend 
werken, empathisch directieve bena-
dering en de deelkwali�catie ‘omgaan 
met de psychiatrische zorgvrager’. 

Wie zoeken wij
• Heb jij af�niteit met deze doelgroep?
• Ben jij �exibel?
•  Ben je bereid om alle diensten te 

werken?
•  Aantal uren 24-28 uur per week 

(minder of meer uren per week is 
bespreekbaar)?

•  Ben je computervaardig?

We zoeken verpleegkundigen,  
helpenden+ en  
verzorgenden IG

Solliciteer zo 
snel mogelijk naar 
deze veelzijdige 
functie.

en zijn zeer hulpvaardig. Annita werkt 
al een aantal jaren op deze afdeling: 
‘Geen dag is hier hetzelfde.’ José Cas-
tricum verricht de rooster- en planning Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Zou jij collega willen worden van Annita en José? En wil je een dagje meelopen? Bel naar  0 6 – 146 076 16 /
0 6 – 511 596 61, kijk op werkenbij.vivazorggroep.nl of mail direct naar solliciteren@vivazorggroep.nl

Op de afdeling Groot Dorregeest in verpleeghuis Meerstate wonen 25 mensen, met een psychiatrische 
stoornis en somatische problematiek. ‘Kwetsbare mensen die al heel wat meegemaakt hebben, met wie 
je zeker een gesprek kunt voeren en een band kunt opbouwen.

Het team van Groot Dorregeest

‘Op deze afdeling is iedereen uniek’

In verband met het Coronavirus gaat de 
Open Dag op 21 maart niet door in 
woonzorgcentrum De Boogaert in Castricum, 
Strammerzoom in Akersloot en 
De Cameren in Limmen.

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL



Castricum - Juist bij het kopen van een elektrische � ets, gaat 
men niet over één nacht ijs. Dat begrijpen ze bij Kruijswijk 
Tweewielers helemaal.

De deskundige verkoopmedewerkers nemen er graag alle 
tijd voor om de klant alles uit te leggen over de elektrische 
� etsen. Zo kunnen ze vertellen over de verschillen tussen de 
merken, motoren, accu’s en systemen. Bij Kruijswijk Tweewie-
lers staan tientallen modellen klaar, waar een proefrit op ge-
maakt kan worden. Samen met de klant gaan ze opzoek naar 
de ideale � ets.

Ook na aankoop van de � ets staat het serviceteam klaar. In 
de vernieuwde werkplaats kunt u terecht voor advies, ser-
vice, onderhoud, reparaties en accu-diagnoses.

Uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen in onze winkel en werkplaats.
Graag tot ziens,
Team Kruijswijk Tweewielers
Wim en Celine Kruijswijk

Vo� jaar 2020Vo� jaar Vo� jaar Vo� jaar 

Heiloo - „Mijn droom is werkelijkheid geworden. Begin deze maand gaf ik mijn eerste 
pilates les op de Reformer (een moderne pilatesbank) in mijn eigen pilates studio in 
Heiloo. Jaren geleden kwam ik in aanraking met de Reformer bij het nationaal ballet. 
Ik was zeer onder de indruk van dit veelzijdige trainingsapparaat”, vertelt eigenares-
se van Pilates Heiloo Anita Heijne. 

„Ik hoop nu met de lessen in mijn eigen studio een grote bijdrage te gaan leveren aan de 
� theid van vele mensen. Jong en oud, slank en stevig, kort en lang, iedereen is welkom.”
Tijdens een training op de Reformer ontwikkel je kracht, stabiliteit, tonus en � exibiliteit in 
je hele lichaam. Dit resul-
teert in een gezonde li-
chaamshouding en slanke 
lijn. De Reformer biedt tij-
dens een training steun én 
weerstand. De weerstand 
op het apparaat pas je aan 
op je eigen mogelijkhe-
den. De training is dus vol-
ledig op maat. Ook biedt 
de Reformer uitkomst voor 
mensen met rug-, nek- en 
schouderklachten of ver-
minderde � exibiliteit om 
veilig en intensief te trai-
nen.
Kijk voor meer informa-
tie of het boeken van een 
gratis proe� es op www.pi-
latesheiloo.nl. (Foto: Anita 
Heijne)

Anita Heijne opent 
exclusieve pilates 
studio in Heiloo

20202020
 

Kruijswijk Tweewielers 
Wij houden van fietsen 

e-bikes | stadsfietsen 
sportieve fietsen | kinderfietsen 

reparaties | onderhoud 
onderdelen | accessoires 

fietsverhuur 

Kooiplein 14-16 Castricum 
Bel: 0251-650100 

www.kruijswijktweewielers.nl 

Kruijswijk Twee-
wielers ook voor 
e e tris e fi etse



Castricum - Buiten is het nog niet zo ver, maar binnen bij Twice waait de lentebries al door 
de complete collectie. Geen � jnere aftrap van het veertiende bestaansjaar.
Twice is een winkel waar alle vrouwen zich thuis kunnen voelen. Wendy Tromp streeft er-
naar exclusieve, betaalbare ‘feelgood’ kleding te bieden van goede kwaliteit, en dat lukt 
haar ieder jaargetijde weer. De kleding die ze nu heeft geselecteerd uit het aanbod van de 
vaste Twice-labels (Yaya, Fransa, Soyaconcept, Zizzi en Yvi Bella) is net zo verfrissend als de 
lente zelf. 
Een samenspel van soepele, delicate en stoere sto� en, rustige kleuren en het signatuur van de 
� ere vrouw op elke vierkante centimeter. Vooral in de rekken van ‘big sisters’ Zizzi en Yvi Bella zijn 
verrassende dingen te vinden die je echt moet zien. Hier wordt onderstreept dat een ‘curvy’ 
vrouwenlichaam een rijk bezit is. De nieuwe shapewear (42-56) van 
deze labels kan eventueel onder de kleding 
worden gedragen. 
Meer � jn nieuws: 
‘� ared’ jeans zijn 
terug en hot. Die 
gaan weer leu-
ke hippe dingen 
doen met dames-
benen de komen-
de tijd. Verder heeft 
Wendy onlangs 
het assortiment 
iets uitgebreid. Met 
mooie zonnebrillen 
en shapewear is het 
aanbod bij Twice nu 
nóg completer. (Foto: 
aangeleverd)

Bij Twice waait de lente-
bries door de collectie

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • Tel. 0251-654221
www.twicekleding.nl

DE NIEUWE 
VOORJAARS- 

COLLECTIE
IS BINNEN

MODE IN MAAT 36 T/M 56

„Kijk eens, mijn nieuwe stick! Twee euro vijftig bij 
Mutthatara” zeg ik blij, terwijl ik een hand door 
mijn grijzende haar haal en een verwaaide lok 
achter mijn oor schuif. Het is maandagavond ze-
ven uur. Op het hoofdveld van Wouterland lopen 
de dames van team drie in de breedte van het 
veld heen en weer. De verlichting speelt op brui-
ne en blonde paardenstaarten die enthousiast 
van links naar rechts zwaaien. Dit kan echter niet 
verhullen dat hun benen blauw van de kou zijn, 
maar dat schijnt niemand iets te kunnen deren. 
Is dat Folkert, die ze vandaag traint? Hij heeft Hi-
dde ook wel eens vervangen en feestte mee met 
Sintekerst.
Dankbaar kijk ik naar mijn eigen benen die in 
een trainingsbroek beter tegen de kou kunnen. 
Ik weet me bevrijd door mijn leeftijd. Korte rokjes 
hoeven niet meer. Na een vroege warme maaltijd 
sta ik met mijn leeftijdsgenoten op het veld. Het 
is even droog, terwijl het de hele dag geplensd 
heeft. De buienradar is vandaag vaak geraad-
pleegd, want hockey gaat altijd door! 
Hidde reageert op mijn mooie stick met „Ik zou er 
zo drie euro voor geven”, terwijl hij liefdevol over 
mijn stick wrijft. „Maar ik zou het plastic er wel af-
halen hoor! Doe ik wel even voor je. Gaan jullie 
je maar vast warmlopen”. Hij doet een pasje voor 
op de trainingsladder en pakt een sleutel om een 
beginnetje te maken met het verwijderen van 
plastic. „Mooie stick hoor, lekker licht en een gro-
te haak.”

„Waar is Han?” vraag ik. „Hij heeft EHBO dienst en 
komt niet” zegt Bruce. 
Hidde heeft een oefening in gedachte. Het is leren 
om verdedigers te omzeilen. De verdedigers wor-
den gesymboliseerd door een paar hoepels. We 
doen de oefening in tweetallen. Henk speelt mij 
aan en ik moet controle over de bal krijgen, dan 
tussen de hoepels doorspelen en zelf om de hoe-
pels heen lopen om de bal weer opvangen. Tot 
slot schiet ik op doel. Daarna speel ik Henk aan. 
Uiteraard moet alles zo snel mogelijk en het ‘plok’ 
is de beloning. „Mooi doelpunt!” roept Hidde.
Met deze oefening nog vers in beeld gaan we een 
partijtje spelen. Maar nu mag er alleen maar ge-
pushed worden en de stick mag niet hoger dan 
de knie komen. We spelen met een tennisbal, 
want blessures kunnen we op onze mooie leef-
tijd niet gebruiken. We zijn met een even aan-
tal, dus Hidde doet niet mee. Een overtuigende 
voorsprong van 4-0 van onze kant doet Hidde be-
sluiten de andere kant te steunen. Hij stapt in en 
het wordt 5-5. Ik loop met Johan vooruit naar het 
clubhuis. Over mijn arm heb ik de hoepels, ter-
wijl Johan de zware ballentas draagt. Hij zegt op-
gewekt: „Het is droog gebleven. Dat was lekker. 
Sinds ik weer sport heb ik veel meer conditie.” We 
zakken onderuit en leggen een euro neer voor 
de ko�  e. Volgende week is het weer. (Foto: aan-
geleverd)

Nanette Popken, maart 2020

LEZERSPOST

Een training

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

Kerken nemen maatregelen
tegen verspreiding coronavirus
Castricum - Op 13 maart heeft 
het bisdom aanvullende beleids-
maatregelen ontvangen om ver-
dere verspreiding van het corona-
virus tegen te gaan. De bisschop-
pen sluiten zich aan bij het advies 
van de overheid en het RIVM. Het 
locatieteam heeft besloten de-
ze maatregelen met onmiddellij-
ke ingang in te voeren. Direct be-
trokkenen zijn hiervan voor zover 

mogelijk meteen geïnformeerd.
Dit betekent dat :
· Alle vieringen op zaterdagavon-
den en zondagen tot 31 maart 
worden afgelast.

· Vormselvieringen en presenta-
tievieringen voor communican-
ten worden afgelast.

· Dopen en uitvaarten kunnen 
plaatsvinden, mits in kleine kring 
en sober uitgevoerd. De cele-

brant is gehouden volgens strik-
te richtlijnen te handelen, waar-
bij ook hier de fysieke afstand 
tussen de gelovigen in acht 
moet worden genomen.

· Voor andere samenkomsten, zo-
als ko�  edrinken na vieringen, 
koorrepetities en catechetische 
bijeenkomsten, wordt geadvi-
seerd deze te laten vervallen.

Zie ook www.rkkerk.nl.

Mailbox vol annuleringen en 
aankondigingen van sluiting
Castricum - Het aantal annule-
ringen van kleine en grote eve-
nementen in Castricum en om-
geving stapelt zich op. Ook de 
musea in ons verspreidingsge-
bied hebben aangegeven hun 
deuren tot die datum te sluiten. 
Een opsomming:

• De aangekondigde voorstellin-
gen in De Vest, De Zwaan (Uit-
geest), De Stut (Heemskerk), 
Kennemer Theater Beverwijk, 
Cultuurkoepel Heiloo en Thea-
ter Koningsduyn zijn geannu-
leerd tot 6 april.

• Op de site van Huis van Hilde 
staat nog dat ze het weekend 
van 14 en 15 maart gesloten 
zijn in verband met het Corona-
virus. Onze redactie gaat ervan 
uit dat dit ook voor de komen-
de weken geldt.

• Alle door Oud-Castricum geor-
ganiseerde activiteiten zijn tot 

en met 6 april geannuleerd.
• Activiteiten in Bibliotheek Ken-

nemerwaard zijn stilgelegd.
• Alzheimer Trefpunt Uitgeest op 

19 maart gaat niet door.
• De aangekondigde ClubMiX in 

Conquista, Limmen op 20 maart 
is afgelast.

• Ook de Landelijke Opschoon-
dag op zaterdag 21 maart gaat 
niet door.

• Dat geldt ook voor Ladies Night 
in zwembad Hoornse Vaart op 
die dag.

• De workshop kippen schilderen 
in Buurt- en Biljartcentrum Cas-
tricum.

• Toneelgroep Spiegel zou op 25 
maart het stuk ‘Augustus’ spe-
len in Dorpshuis de Schulp in 
Egmond. Dit wordt uitgesteld.

• Of de eerder aangekondigde 
Hardloopclinic van zusjes de 
Witte ten behoeve van de Ropa-
run op 26 maart doorgaat is niet 

bekend.
• Het Alkmaar Light Festival op 27 

maart is uitgesteld.
• De basiscursus fotografi e die op 

28 maart zou beginnen in De 
Kern in Egmond is ook uitge-
steld.

• Het concert dat Cora Burggraaf 
op 17 april zou geven in de PKN 
kerk, Zuidkerkenlaan in Lim-
men gaat ook niet door.

• Tenslotte is de Open dag en re-
unie van brandweer Castricum 
die zou plaatsvinden op 17 mei 
uitgesteld.

• De ‘wandelaars op woensdag’ 
gaven aan dat ze geen ko�  e 
meer kunnen drinken onder-
weg. Ze hebben geen contact 
met elkaar, maar verzamelen op 
de woensdagen bij de Hoep. Er 
zal een begeleider staan woens-
dag. Mochten er mensen ko-
men opdagen bekijken ze ter 
plaatse of ze gaan wandelen.

Als geboren Bakkummer heb ik met verbazing en 
open mond het stuk gelezen: Bakkummers onge-
rust over verkeersoverlast. Ik voel mij als geboren 
Bakkummer geroepen om een ander geluid te la-
ten horen, waar veel Bakkummers zich in zullen 
herkennen. 
Zo’n 50 jaar geleden is de Bakkummerstraat ver-
breedt, om het tweerichtingsverkeer dat er toen 
al was meer ruimte te geven. Daarbij hebben huis-
eigenaren een deel van hun voortuin opgegeven 
en de gemeente heeft geïnvesteerd samen met 
de bewoners om geluidsoverlast te verminderen 
in subsidie voor dubbele beglazing en dakisola-
tie. Toen speelden er al geen kinderen op de stoep 
en dat is in de afgelopen 50 jaar ook niet veran-
derd. De Bakkummerstraat is een doorgaande 
weg en de meeste bewoners prijzen zich gelukkig 
met ruime achtertuinen waar hun kinderen heer-
lijk spelen. Met grasveldjes en speelplekken waar 
de kinderen samenkomen en zich vermaken. Spe-
len op de stoep is er nooit geweest. Spelen in de 
duinen en op het strand wel. Hoe gelukkig mag 
je je prijzen om zo dicht bij de duinen en het po-
pulaire strand te wonen? Het strand dat zo trekt 
dat in vroegere tijden de Vinkebaan op zondagen 
werd afgesloten omdat de Bakkummerstraat vol-
ledig vast stond met dagjesmensen en strandlief-
hebbers. Door het verkeer grotendeels om te lei-
den via de Van Haerlemlaan is het verkeer over 
de Bakkummerstraat  beduidend afgenomen en 
mag vrachtverkeer zonder bestemming ook niet 
door de Bakkummerstraat. Wat wil je dan nu nog? 

Verkeer verplaatsen naar andere straten? Dat zijn 
geen doorgaande straten, de Bakkummerstraat 
wel. Verkeersdrempels? Daar kan iedereen achter-
staan om de snelheid te verminderen. Verkeers-
drempels belemmeren niemand om zijn huis te 
bereiken. En daarmee benadeel je ook de lokale 
horeca niet. Met een steeds groter groeiende ge-
meente en steeds drukker wordend verkeer, moet 
je niet een doorgaande straat als de Bakkummer-
straat willen lamleggen. Dat lost het probleem 
niet op, daarmee verschuif je het probleem. En 
dan rijst bij mij de vraag: Waarom aan een door-
gaande weg willen wonen als je last hebt van het 
verkeer? Wel een auto voor de deur en dan ook 
klagen dat er verkeersoverlast is?  Verkeer van Dijk 
en Duin zullen de Bakkummerstraat minimaal be-
lasten want ze gebruiken de Zeeweg om Bakkum 
uit te komen en de Van Haerlemlaan om naar het 
winkelcentrum te gaan. Verkeer willen weren en 
er een andere straat (waar bewoners niet doelbe-
wust hebben gekozen te wonen aan een door-
gaande weg) mee opzadelen? Gemeente, leg wat 
extra drempels aan zodat de snelheid afneemt. En 
nieuwe Bakkummers: stop met zeuren en neem 
niet alleen de lusten maar ook de lasten. Je woont 
in een prachtig stukje Nederland. Castricum en 
Bakkum is voor liefhebbers. We hebben de mooi-
ste campings van Nederland, het strand, de dui-
nen, bossen en bollenvelden. Bakkum onleefbaar? 
Bakkum leeft.

Nelly Borst

Houdt Bakkum open

Politicus biedt plaatsgenoten helpende hand
Als zzp’er in de horeca zit ik sinds maandag werk-
loos thuis. Omdat ook de raadsvergaderingen 
de komende weken zijn afgelast, heb ik tijd over. 
Ik wil mijn hulp graag vrijwillig aanbieden aan 
plaatsgenoten die door het coronavirus een hel-
pende hand kunnen gebruiken. Denk aan bood-
schappen doen, de hond uitlaten of andere klus-

jes. Ik sta graag klaar voor andere Castricum-
mers in deze moeilijke tijden. Samen komen we 
er wel. Ken je iemand die hulp kan gebruiken? 
Neem dan contact met mij op via ralphcastri-
cum1@gmail.com of social media.

Ralph Castricum, Fractievoorzitter Forza! 

Vo� jaar 2020
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Bibliotheek Kennemerwaard
sluit alle vestigingen
Regio - In verband met de maat-
regelen rondom het coronavi-
rus zijn van maandag 16 maart 
tot maandag 6 april alle vesti-
gingen van Bibliotheek Kenne-
merwaard gesloten. Ze begrij-
pen dat het sluiten van de vesti-
gingen een grote impact heeft op 
de bezoekers en leden. Dit heeft 
ook gevolgen voor het inleveren 
van materialen, reserveringen en 
de activiteiten in de bibliotheken.
Wat betekent dit voor de dienst-

verlening in de vestigingen?
Van maandag 16 maart tot maan-
dag 6 april zijn alle vestigingen 
van Bibliotheek Kennemerwaard 
gesloten. 
Alle activiteiten tot 6 april zijn 
geannuleerd. Wie een ticket ge-
kocht heeft voor een activiteit 
krijgt het geld terug. Op de web-
site staat informatie over de ge-
leende materialen. De uitleenter-
mijn is door de bibliotheek ver-
lengd.

Online diensten
Voor wie wil blijven lezen en luis-
teren zijn e-books en luisterboe-
ken een goed alternatief. Kijk 
voor meer informatie over de on-
line bibliotheek op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.
 
Informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.bknw.nl/coronavirus, mail 
naar klantenservice@bknw.nl, of 
bel 072 - 515 66 44.

Italiaans Sponsordiner brengt 
ruim € 2.100 op voor Alpe d’HuZes

Marieke en René van Zilt van Hee-
ren van Limmen en Gerda Burge-
ring-Admiraal van Team Bioracer 
hadden dit samen bedacht. Met 
ruim 150 inschrijvingen zat de he-
le zaal vol; er was zelfs een reser-
ve lijst. De zaal was aangekleed 
met de Italiaanse kleuren rood-
wit-groen. 
Aan iedereen werd als eerste een 

tomatensoep met daarbij Fo-
caccia brood geserveerd. Hierna 
volgde het bu�et met lasagne, ra-
violi, tricolore wokkel pasta, kou-
de pasta salade en sla. Als toe-
tje was er een trio van Tiramisu 
– chocolade mousse – vanille ijs. 
Gianni gaf een extra muzikale tint 
aan het geheel. Gasten betaalden 
€ 17,50 per persoon, waarvan € 

12,50 naar team Bioracer ging. 

De vele mooie en lieve reacties 
tijdens en na a�oop lieten zien 
dat het erg in de smaak viel bij 
iedereen. Op dit moment kan de 
organisatie melden dat dit spon-
sordiner al ruim €2.100 heeft op-
gebracht voor team Bioracer. Dit 
zal op de actiepagina van Alpe 
d’HuZes worden gestort. Meer le-
zen over team Bioracer; https://
www.opgevenisgeenoptie.nl/
fundraisers/bioracer. (Foto: Guido 
Bosland Fotogra�e)

Limmen - Vrijdag 6 maart gingen de deuren van Heeren van Lim-
men om 17.00 uur open en meteen kwamen de mensen binnen 
om deel te nemen aan het Italiaanse Sponsordiner ten behoeve 
van Alpe d’HuZes. 

Byzantijnse zang  op Tweede Paasdag 
in Pancratiuskerk Castricum
Castricum - Op maandag 13 april 
zal er in de Pancratiuskerk in Cas-
tricum muziek klinken die daar 
nog niet vaak te horen is ge-
weest. Door het gerenommeerde 
Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
worden er Oosters-orthodoxe ge-
zangen in alle gradaties vertolkt: 
zowel de ingetogen liederen uit 
de Lijdenstijd als de feestelijke 
uitbundige liturgische gezangen 
van Pasen. 
Het Hoorns Byzantijns Mannen-
koor staat al ruim 35 jaar garant 
voor geestrijke uitvoeringen van 

Russische kerkmuziek in monas-
tieke stijl naast aanstekelijk we-
reldlijk repertoire. Dirigent is Gri-
gori Sergei Sarolea. Hij is een 
meester in uitvoeren (met Neder-
landse zangers van divers plui-
mage en gezindte) van deze spe-
ci�eke klanken, die nog altijd in 
Byzantijnse kerken te Rusland ge-
zongen worden. Grigori werd By-
zantijns gedoopt in Den Haag en 
leerde de muziek en riten vanaf 
zijn geboorte. Zijn opleidingen 
en rijke ervaring geven blijk van 
zijn brede kijk op muziek en uit-

voeringspraktijk. Naast zijn de-
cennia lang dirigentschap bij di-
verse Byzantijnse koren is hij ook 
actief als docent, zanger, muzi-
kant, componist en schrijver.
Dit concert zal plaatsvinden in de 
St. Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113, Castricum. De kerk is 
open om 19.00 uur, aanvang con-
cert 19.30 uur.  Kaarten zijn online 
verkrijgbaar via  toegangskaart@
gmail.com en voorafgaande aan 
het concert in de kerk. Verdere in-
fo:  www.zingenenzo.com. (Foto: 
Kees Kraal)

Belasting invullen door
FNV wordt uitgesteld
Castricum - In verband met het 
coronavirus heeft de FNV lande-
lijk besloten dat het invullen van 
de aangifteformulieren door de 
FNV in ieder geval in de maand 
maart niet meer plaats mag vin-
den. Op deze manier denkt de 
vakorganisatie bij te dragen aan 
het tegengaan van de versprei-
ding van dit virus. Zij betreuren 
het dat ze hun leden nu niet kun-
nen helpen bij het invullen, maar 
gezondheid is momenteel be-
langrijker. 

In Castricum heeft ook dorps-
huis De Kern ter bescherming van 

haar vrijwilligers besloten haar 
huurders geen benedenruimte 
meer ter beschikking te stellen 
tot in ieder geval 29 maart. Alle 
afspraken verzorgd door de FNV 
in maart zijn bij deze dus komen 
te vervallen. 
Over de afspraken in april is op 
dit moment nog niets duide-
lijk. Zodra duidelijk is dat ook de-
ze data komen te vervallen, zul-
len de leden hierover worden ge-
informeerd. Voor zover dat niet 
het geval is, blijven alle afspra-
ken in april vooralsnog staan. Op 
dit moment is het nog onduide-
lijk of er door de Belastingdienst 

gekozen wordt voor collectief uit-
stel van het indienen van de aan-
giftes. Is dat niet het geval, dan 
moet de aangifte op 1 mei bij de 
Belastingdienst binnen zijn. 
Wilt u zekerheid, dan is het alvast 
aanvragen van uitstel een goed 
idee. Doe dit in ieder geval vóór 
1 mei. Dit kunt u doen via de site 
van de belastingdienst (zoek op 
uitstel aanvragen) met uw DIGID 
of via de belastingtelefoon. Houd 
uw BSN (Burger Service Num-
mer, voorheen So�nummer) bij 
de hand, want dan kan de Belas-
tingdienst u sneller helpen. Bel: 
0800-0543.

Spinning marathon Alpe d’HuZes
bij Full of Life Limmen
Limmen - Op zaterdag 18 april, 
van 11.00 tot 14.00 uur, is er een 
spinning marathon ten behoe-
ve van Alpe d’HuZes. Full of Life 
Limmen stelt haar ruimte en 
spinning�etsen beschikbaar aan 
team Bioracer. Voor € 10,- per uur 

kan men zich sportief, en dus ook 
�nancieel, inzetten voor dit goe-
de doel. 

De spinning-uren worden ge-
geven door Mirella Wamsteek-
er-Bakker, Michel Agterberg en 

Mick Kerssens. Voor de inwendi-
ge mens heeft Froods by Rutger 
een doos bananen beschikbaar 
gesteld. Inschrijven kan voor één 
of meerdere uren bij Rob Kramer 
06-10060634 of mail robirna@
quicknet.nl. 

Voedselpakkettenactie voor gezinnen
Katholieke en protestantse 
kerken in Limmen zetten zich in

In de weken voorafgaand aan Pa-
sen zal een beroep worden ge-
daan op inwoners van Limmen 
om levensmiddelen en attenties 
voor kinderen en volwassenen 
in te leveren. Het gaat daarbij om 
houdbare levensmiddelen. Ge-
schikt zijn bijvoorbeeld kaas (in 
plastic geseald), vlees in blik, al-
lerlei soorten pasta´s en pasta-
sauzen, rijst, ko�e, ko�emelk, 
thee, suiker, broodbeleg, knab-
beltjes, kruiden in potjes, mue-
sli, enzovoort. Alcoholische dran-
ken zijn niet geschikt. Ook allerlei 

toiletartikelen (bijvoorbeeld tan-
denborstels, tandpasta, scheer-
spullen, zeep, deodorant), hand-
doeken en washandjes, theedoe-
ken, kleur- en knutselboeken, 
stickerboeken (geen speelgoed) 
zijn van harte welkom.
In eerste instantie was het de be-
doeling om de artikelen in te le-
veren op zondag 22 en 29 maart 
’s ochtends voor de kerkdienst. 
Aangezien de kerkdiensten door 
de maatregelen rond het corona-
virus niet zullen doorgaan, wordt 
verzocht om de artikelen neer te 

zetten in de Mariakapel van de 
Corneliuskerk. De kapel is dage-
lijks geopend. De Diaconie en 
werkgroep Caritas van beide ker-
ken zullen met de verzamelde 
goederen op 1 april de pakketten 
gaan samenstellen en daarna ver-
spreiden. Hulp bij het samenstel-
len wordt op prijs gesteld.
De actie valt samen met de sa-
menwerking die is ontstaan met 
kringloopwinkel Keer op Keer. Bij 
alle voedselpakketten zal ook een 
waardebon van 20 euro worden 
toegevoegd die te besteden is bij 
de kringloopwinkel.
Informatie: Diaconie van de Pro-
testantse Kerk Limmen, Margreet 
Denekamp tel: 5052871 Werk-
groep Caritas Corneliusparochie, 
Matthé Mooij tel: 5053054.

Limmen - De Diaconie van de Protestantse Kerk in Limmen en de 
werkgroep Caritas van de Corneliusparochie gaan zich inzetten 
om voor een aantal gezinnen in Limmen met Pasen een voedsel-
pakkettenactie te organiseren. Ze sluiten daarmee aan bij een re-
gionaal initiatief van de Alkmaarse Raad van Kerken.

Corona werpt lichte schaduw 
over camping Bakkum
Bakkum - Sinds zaterdag heb-
ben de campinggasten van Cam-
ping Bakkum weer de mogelijk-
heid om hun zomerresidentie op 
te bouwen. De heer en mevrouw 
Peeters uit Purmerend laten het 
opbouwen van hun tenthuis over 
aan een gespecialiseerd Noord-
Hollands bedrijf. Toekijken en 
soms een handje helpen is het 
enige dat het duo zondag hoeft 
te doen.
“Die mannen werken echt per-

fect, we hebben er eigenlijk geen 
omkijken naar”, laat de heer Pee-
ters tevreden weten. Deze zon-
dagavond staat de complete wo-
ning en kan de familie het vakan-
tieverblijf inrichten. 
Er rest nog één bron van zorg. 
“We hoorden van een camping-
medewerker dat de camping in 
verband met het coronavirus mis-
schien gesloten moet worden” 
laat mevrouw Peeters weten.
Jasper Dalessi, receptionist bij 

Camping Bakkum over dat onder-
werp: “Vooralsnog gaan we ge-
woon open en kunnen de gasten 
vanaf vrijdag 27 maart overnach-
ten. Maar ja, wij weten ook niet 
hoe de zaken rond het coronavi-
rus zich ontwikkelen. We houden 
samen met onze andere duin-
campings de situatie in de gaten, 
meer kunnen we niet doen.” Dat 
in de gaten houden blijkt uit een 
�esje desinfecterende vloeistof 
op de balie.

Medewerkers van de �rma Egko, uit Noord-Holland, bouwen het zomerverblijf in één dag op. (Foto: Bert Westendorp)
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Brandweer stelt open dag uit
Castricum - De grote open dag bij brandweer Castricum die gepland stond op zondag 17 mei, wordt uit 
voorzorg uitgesteld in verband met het coronavirus. De open dag wordt verplaatst naar zondag 27 sep-
tember van 10.00 tot 16.00 uur. (Foto: aangeleverd)

Annulering Cora Burggraaf
Limmen - Limmen Cultuur heeft 
besloten om het concert van Co-
ra Burggraaf op 17 april om 20.00 
uur in de PKN kerk, Zuidkerken-
laan te Limmen te annuleren. Dit 
in verband met het coronavirus. 
Het bestuur vindt dat zeer spij-
tig. Wie reeds kaarten gereser-
veerd heeft, krijgt via email be-
richt van het bestuur. Ze hopen 
Cora Burggraaf voor het volgend 
seizoen 2020-2021 wederom te 
kunnen contracteren. Meer in-
formatie: www.limmencultuur.nl. 
(Foto: Merlijn Doomerink)

Castricum - Op dinsdag 3 maart 
omstreeks 11.00 uur heeft er een 
eenzijdig ongeval plaatsgevon-
den op de Provinciale weg N203 
ter hoogte van hectometerpaal 
59.6. Een 26-jarige vrouw uit Hei-
loo reed met haar voertuig in zui-
delijk richting over de Provinciale-
weg N203. Komende van Limmen 
en rijdend in de richting van Uit-
geest. Ter hoogte van hectome-
terpaal 59.8 is zij links langs een 
middengeleider gereden waar-
bij zij op de rijbaan kwam voor 
het tegemoetkomende verkeer. 
Na een stuurcorrectie is zij in de 
berm terechtgekomen en tegen 
een lantaarnpaal aangereden. Dit 
met de rechter achterkant van 
het voertuig. Direct hierna is het 
voertuig over de kop geslagen en 
in de sloot tot stilstand gekomen. 
Het voertuig lag op zijn kop in de 
sloot. De bestuurster is er op ei-
gen kracht uit gekropen. Wat er 
nu precies gebeurd was kon de 
bestuurster niet vertellen. Zij ver-
moedt dat zij geschrokken was 
van de middengeleider en daar-
om een stuurfout maakte. De be-
stuurster is ter controle overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Ongeval N203

Castricum - Dinsdag 3 maart tus-
sen 18.00 en 20.03 uur zijn er di-
verse goederen weggenomen uit 
de kleedkamer bij sportvereni-
ging Vitesse aan de Puikman. On-
der andere diverse telefoons, por-
temonnees en geld werden weg-
genomen. Het advies is om geen 
waardevolle goederen mee te ne-
men naar de sportclubs of deze 
onbeheerd achter te laten in de 
kleedkamers.

Diefstal 
bij Vitesse

Castricum - Donderdag 5 maart 
omstreeks 18.00 uur is de be-
stuurder van een brom�ets op 
de Stationsweg staande gehou-
den omdat deze te hard reed. 
De bestuurder gaf direct aan dat 
hij wist dat zijn brom�ets te snel 
reed. Op de rollerbank kwam de 
meting al tot 85 km/u. De betrok-
ken bestuurder krijgt een proces-
verbaal.

Bromfiets rijdt 
veel te hard

Castricum - Donderdagavond 5 
maart omstreeks 20.35 uur werd 
er tijdens de surveillance een per-
sonenauto staande gehouden ter 
controle. Hierbij werd er een hoe-
veelheid drugs aangetro�en. De 
bestuurder, een 22-jarige man uit 
Uitgeest, is aangehouden op ver-
denking van handel in verdoven-
de middelen en is overgebracht 
naar het politiebureau in Alk-
maar.

Handel in 
verdovende 
middelen

Castricum - Zondagochtend 8 
maart rond 7.00 uur is er gecon-
stateerd dat er wederom vernie-
lingen zijn gepleegd op het NS 
station. Op het perron zat een 
barst in een ruit van de wacht-
ruimte. Verder werd een informa-
tiebord vernield. Deze vernielin-
gen hebben plaatsgevonden tus-
sen vrijdag 6 maart 00.00 uur en 
zondag 8 maart 7.00 uur.

Vernielingen
NS station

Mini EK bij Vitesse ‘22
Castricum - Nu oranje zich ein-
delijk weer voor een eindtoer-
nooi heeft weten te plaatsen, 
zal de Oranjekoorts deze zomer 
weer behoorlijk oplopen. In het 
verlengde van het grote oran-
je, krijgen alle voetbaltalen-
ten uit Castricum de kans om te 
schitteren tijdens het Mini EK. 
Dit jaarlijkse toernooi vindt op 
woensdag 13 mei plaats op het 
complex van Vitesse ’22.

Het Mini EK wordt dit jaar voor 
de elfde keer gehouden. Vorig 
jaar vertoonden circa 450 kinde-
ren hun kunsten op Sportpark de 
Puikman in Castricum. Alle kinde-
ren (jongens en meisjes) uit de 
basisschoolgroepen 1 tot en met 
4 kunnen meedoen. Het voet-

balfeest begint om 13.45 uur en 
duurt tot 16.30 uur.

De kinderen uit groepen 3 en 4 
spelen op kleine veldjes tegen 
elkaar, waarbij elk team een EK-
land vertegenwoordigd. De voet-
ballertjes uit groep 1 en 2 werken 
een parcoursvorm met oefenin-
gen af. Naast het voetbal zijn er 
tal van andere activiteiten om de 
kinderen een geweldige woens-
dagmiddag te bezorgen. Inschrij-
ven kan tot en met 17 april op 
https://www.vitesse22.nl/mini-
ekwk.

Ook ontvangen scholen informa-
tiepakketten, zodat ze de kinde-
ren en ouders/verzorgers kunnen 
informeren. (Foto: aangeleverd)

Geslaagde test voor 
Butter tijdens CPC
Den Haag - Het is één van de 
grootste en meest bekende hal-
ve marathons van Nederland, de 
City Pier City loop in Den Haag. 
Dit was de ideale test voor Mi-
chel Butter en Bo Ummels om 
hun vorm af te tasten en scherp 
te stellen in hun marathonvoor-
bereiding voor de marathon van 
Rotterdam. De marathon van 
Rotterdam zou over drie weken 
plaatsvinden, maar is vanwe-
ge coronavirusmaatregelen uit-
gesteld naar een nog onbeken-
de datum later dit jaar. Naast de 
twee marathonlopers stond ook 
Eva van Zoonen aan de start, die 
haar rentree maakt op de halve 
marathon na lang blessureleed. 
Het doel van de wedstrijd was 
voor Butter om op het einde door 
te versnellen en het laatste stuk 

nog wat over te hebben. Met zes 
kilometer te gaan versnelde But-
ter weg uit de groep en �nisht 
in een keurige tijd van 1u03’21”. 
Bij de vrouwen waren het Um-
mels en Van Zoonen die namens 
Team Distance Runners aan de 
start stonden van de halve mara-
thon. Ummels splitte haar eerste 
tien kilometer in een persoonlijke 
recordtijd, maar kreeg helaas de 
laatste kilometers te maken met 
maagproblemen en kon daar-
door niet op een hoog tempo 
doorlopen, waarna ze het strijd-
toneel moest verlaten. Na lange 
blessureleed maakte Van Zoonen 
van AV Castricum haar rentree 
op de halve marathon. Van Zoo-
nen �nishte als zestiende vrouw 
in een persoonlijke recordtijd van 
1u19’44”.

Mountainbike
Ben Visser 
hengelt zege binnen
Akersloot - Ben Visser uit Broek 
op Langedijk heeft donderdag-
avond in Akersloot de wekelijkse 
rit om de Kids and Parents Bike-
school (KPB) mountainbikecup 
gewonnen. 
De verwachtingen waren hoog-
gespannen hoe Ben Visser, na 
een lange periode van afwezig-
heid, het parcours op Sportcom-
plex de Cloppenburgh weer zou 
verteren. Al snel werd duidelijk 
dat het met de techniek en con-
ditie wel goed zat. Van meet af 
sloeg Visser een gaatje, waarop 
de jonge garde met onder andere 
Bob Scholten en Jelte Buur, bei-
den uit Akersloot, geen antwoord 
hadden. Nadat Visser voelde dat 
niemand kon volgen, wist hij ge-
staag de voorsprong te vergroten 
en de beide Akersloters het na-
kijken te geven. Hun missie was 
de rest op afstand te houden om 
tot slot de rangorde van de posi-

ties twee en drie onderling te be-
palen. 
Het eerste deel van de missie, het 
op afstand houden van de vol-
gers, bleek nog de belangrijkste 
te worden, want de opstomen-
de Henk Jan Verdonk senior (Eg-
mond aan den Hoef)  wist de jon-
kies Scholten/Buur in het vizier te 
krijgen en iedere ronde een hap 
uit zijn achterstand te halen. Hal-
verwege de wedstrijd moest het 
duo buigen voor de Egmonder. 
Vervolgens moesten Scholten en 
Buur toezien hoe Verdonk senior 
snel bij hen wegreed. Nadien luk-
te het Bob Scholten nog de leeg 
gereden Jelte Buur op achter-
stand te zetten, die toch mocht 
terugkijken op een knap verre-
den koers. 
Uitslag: 1. Ben Visser (Broek op 
Langedijk), 2. Henk Jan Verdonk 
senior (Egmond aan den Hoef) en 
3. Bob Scholten (Akersloot).

Niet zonder afspraak naar huisarts
Regio - De Huisartsen Vereniging 
Midden Kennemerland, waar ook 
Castricum, Bakkum en Akersloot 
onder vallen, vraagt met klem 
aan patiënten om NIET zonder af-
spraak naar de praktijk te komen 
(ook niet voor bijvoorbeeld een 
herhaal recept) en als je een af-
spraak maakt eerlijk antwoord te 
geven op de vraag of je last heeft 
van luchtwegklachten of koorts.
De taak van de huisarts is om de 
reguliere zorg zoveel mogelijk te 
bewaken en in stand te houden in 
deze moeilijke tijden en de men-
sen die besmet zijn zo goed mo-
gelijk te begeleiden volgens de 
geldende richtlijnen van het RIVM 
en het Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap. Het Crisis Team in de 
regio Midden Kennemerland is 
de afgelopen week druk bezig ge-
weest met het invullen van stap-
pen die daarbij nodig zullen zijn 
voor te bereiden. Alle huisartsen 

zijn hierover inmiddels geïnfor-
meerd.
Dit kan in de komende dagen wel 
degelijk gevolgen hebben voor 
de reguliere huisartsenzorg. Het is 
belangrijk dat we onnodige prak-
tijk bezoeken overdag zoveel mo-
gelijk voorkomen om verdere ver-
spreiding van het virus te beper-
ken. Het kan dus zijn dat de huis-
arts een controle voor een chro-
nische aandoening uitstelt of ver-
vangt door een telefonisch con-
sult. Ook de doktersassistente zal 
aan de telefoon hiernaar vragen. 
Ook zal zij vaker een zelfzorg ad-
vies geven of je door de huisarts 
terug laten bellen. Vragen die vei-
lig uitgesteld kunnen worden zul-
len uitgesteld worden. Het spreekt 
vanzelf dat we natuurlijk de ge-
zondheidsproblemen die wel be-
oordeeld moeten worden blijven 
behandelen.
Mensen die hoesten en geen 

koorts hebben en ook niet be-
nauwd zijn hoeven de huisarts 
ook niet te bellen. Een beoorde-
ling voegt in dit geval niet veel toe. 
Er is immers helaas geen genees-
middel voor Corona. Patiënten die 
kwetsbaar zijn doordat zij een an-
dere aandoening hebben (dat zijn 
bijvoorbeeld alle mensen boven 
de 70 en alle mensen jonger dan 
70 met een chronische aandoe-
ning zoals bijvoorbeeld diabetes, 
astma, COPD, ernstige hart of nier-
problemen, stoornissen van het af-
weersysteem) wordt aangeraden 
om wel te bellen voor overleg. De 
huisarts zal dan samen met de pa-
tiënt beslissen wat verstandig is.
Voor algemene vragen over Coro-
na wordt gevraagd NIET de huis-
arts of de huisartsenpost te bellen 
maar te kijken op de website van 
het RIVM of te bellen met het lan-
delijk informatie nummer van het 
RIVM 0800-1351.

‘Take Care Castricum’ van start
Castricum - De Castricummers 
Marieke Hildenbrant en Maaike 
Jongbloed zijn afgelopen week-
end Take Care Castricum gestart. 
Met dit initiatief willen ze vraag 
en aanbod in de zorg verbinden 
die is ontstaan door het coronavi-
rus in de regio. Denk aan kinder-
opvang voor kinderen van zorg-
personeel, (in)directe hulp in de 
zorg, boodschappen doen voor 
ouderen, chau�eursdiensten en 
wellicht op een later moment 
concrete hulp aan ziekenhuizen 
en verzorgingstehuizen. 
Toen de regering haar eerste 
maatregelen nam, voelden Ma-
rieke en Maaike dat ze zich graag 
wilden inzetten voor de zorgver-

leners en zorgbehoevenden in de 
regio. 
Ze deelden hun ideeën met ande-
ren en kregen regelmatig de re-
actie: „Ik wil ook bijdragen, waar 
kan ik me melden?” Ook hoor-
den ze vaak: „Ik wil graag helpen, 
maar wat kan ik concreet doen? 
Deze reacties hebben ervoor ge-
zorgd dat Take Care Castricum is 
gestart.
Wie kan er contact zoeken met 
Take Care Castricum? Inwoners 
van Castricum en omstreken, zor-
ginstellingen of particulieren met 
een zorgvraag en andere verge-
lijkbare initiatieven. Inwoners 
kunnen zich aanmelden voor het 
bieden van praktische hulp. Take 

Care Castricum ontvangt graag 
een omschrijving van wat men bij 
wil dragen, hoeveel uur  per week 
men beschikbaar is en welke da-
gen. Ook komt Take Care graag in 
contact met andere initiatieven 
gestart in verband met het coro-
navirus. 

Marieke en Maaike gaan de ko-
mende dagen actief contacten 
leggen met verschillende zorgin-
stellingen en instanties in de re-
gio om de hulpvraag te inventa-
riseren. Het e-mailadres van Take 
Care Castricum: takecarecastri-
cum@gmail.com. Naast Facebook 
is Take Care Castricum ook te vol-
gen op Instagram. 

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL
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Bevrijdingsfeest belooft groots spektakel te worden

,,Sommige evenementen hebben een uniek karakter”

Henk de Reus

Bijzonder karakter
Het gedenken op 4 mei en het 
vieren van 5 mei hebben dit jaar 
een bijzonder karakter. Het is 
immers 75 jaar geleden dat de 
Tweede Wereldoorlog werd be-
eindigd en de bevrijding van de 
bezetter werd gevierd. Vanwege 
het jubileum jaar spraken Stich-
ting KIST, het Veteranencomi-
té, Atletiek Vereniging Castricum 
(AVC), de Scouting, de Histori-
sche kring van de drie dorpsker-
nen en die van Uitgeest, Huis van 
Hilde, PWN, fanfareorkest Emer-
go, oorlogskenner John Heide-
man en Grand Café Balu af om 
de handen ineen te slaan en sa-
men een programma op te zet-
ten waar inwoners het vele jaren 
later nog over zullen hebben. 

Herdenkingen
Op 4 mei vindt er ’s middags een 
speciale herdenking plaats op de 
begraafplaats bij de Dorpskerk. 
Hier liggen de lichamen van 34 
geallieerden, die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog omkwamen. 
Negentien soldaten konden wor-
den geïdenti�ceerd. Theo Dek-
ker: ,,Bij elk graf staat een per-
soon van dezelfde leeftijd als 
die van de omgekomen soldaat, 
met in zijn/haar handen een fo-
to van deze soldaat.” Nabestaan-
den van enkele van deze solda-
ten komen speciaal vanuit Au-
stralië en Engeland over om de 
herdenking bij te wonen. Fanfa-
re Orkest Emergo zal de herden-
king met gepaste muziek bege-
leiden. Ook heeft de herdenking, 
’s avonds bij het monument, een 
speciaal karakter. Zo zal violist 
Sietze van Gorkum, met een vi-
ool die kamp Auschwitz overleef-

de, samen met Emergo, ‘Schind-
lers List’ spelen.
Direct na de herdenking bege-
ven lopers van de AVC zich rich-
ting Wageningen om het Vredes-
vuur op te halen. 

Vooruitlopend op de landelijke 
herdenking zal de burgemeester 
op 24 april a.s. om 14.00 uur bij 
‘De Oude School’ in Limmen een 
monument onthullen ter nage-
dachtenis aan de twee omgeko-
men bemanningsleden van een 
bommenwerper/jachtvliegtuig, 
dat op 8 september 1944 in de 
weilanden van Limmen is neer-
gestort.  

Historische militaire voertuigen
Op 5 mei in de ochtend vertrekt 
een kolonne van 100 historische 
militaire voertuigen langs ver-
schillende dorskernen om een 
de�lé af te nemen. Een bevlogen 
Hans Walrave legt uit: ,,Het is een 
immense klus geweest om zo-
veel voertuigen bij elkaar te krij-
gen. We hadden hierbij hulp van 
vereniging ‘Keep them Rolling’ en 
vereniging ‘Wheels’. 
Naast de voertuigen moeten er 
ook chau�eurs geregeld worden. 
Vergeet niet dat 80% procent van 
de voertuigen particulier bezit is. 
We zijn de enige gemeente waar 
het dit jaar zo groots is opgezet 
en hier zijn we trots op. Het ge-
beuren heeft een uniek karak-
ter. Het de�lé vindt voor de eer-
ste keer in BUCH-verband plaats 
en bestaat uit twee routes. Rou-
te 1 start in Uitgeest en voert via 
Akersloot, Heiloo, Limmen naar 
Castricum. Van hieruit start route 
2 naar Bakkum, Egmond, Schoorl 
en Bergen.”

Oorlog in de duinen

Stichting KIST startte in janua-
ri op twee basisscholen in Castri-
cum een educatief project over 
75 jaar vrij in Castricum. Pauline 
van Vliet is trekker van het pro-
ject. ,,In samenwerking met PWN 
en Huis van Hilde maken leerlin-
gen van groep 7 van de Cunera-
school en groep 7 en 8 van ba-
sisschool Helmgras �lmpjes met 
ooggetuigen van de Tweede We-
reldoorlog. Dit jaar zullen her-
inneringen aan archeologische 
objecten uit de oorlog en her-
inneringen aan het duingebied 
en het strand centraal staan. Via 
interviews horen de leerlingen 
veel kleine geschiedenissen die 
de grote geschiedenis tot leven 
brengen. De �lmpjes met arche-
ologische vondsten worden van-
af 24 april a.s vertoond in Huis 
van Hilde. De �lmpjes over ‘oor-
log in de duinen’ zullen vanaf 26 
april a.s. in bezoekerscentrum De 
Hoep te zien zijn”, aldus Pauline 
van Vliet.

Fietsroute
Op 25 april a.s. start er een �ets-
route, die door de historische 
verenigingen van Castricum, 
Akersloot, Limmen en Uitgeest 
is samengesteld. Cor Smit (Oud 
Castricum): ,,De route voert langs 
de verschillende dorpskernen en 
staat in het teken van WO II. Op 
verschillende locaties langs de 
route staan informatieborden 
met verwijzingen naar plaatsen 
in dit gebied, die bepalend zijn 
geweest in de oorlog. Ook wor-
den in eerder genoemde dorps-
kernen tentoonstellingen over 
de oorlog ingericht.”
PWN organiseert op 26 april a.s. 
een soortgelijke �ets-/wandel-
route. Deze voert door de dui-
nen. 

Jeugd
Aan de jeugd is ook gedacht. Op 
het Bakkerspleintje kunnen kin-
deren op 5 mei marshmallows 
roosteren en meedoen aan oud 
Hollandse kinderspelen. Dit laat-
ste geldt ook voor Akersloot. 
Hier vinden de spelen, tezamen 
met bewoners van verzorgings-
huis Strammerzoom, plaats. Ook 
kunnen de kinderen deelnemen 
aan andere activiteiten, zoals het 
bouwen van de toren van Pisa en 
het maken van buttons en vlag-
getjes. Met deze vlaggetjes staan 
zij, net zoals vroeger, langs de 
weg als het de�lé plaatsvindt. In 
‘Het Kruispunt’ wordt tegelijker-
tijd een tentoonstelling over de 
Tweede Wereldoorlog ingericht. 
Deze is toegespitst op Akersloot.
Atleten van AVC arriveren op 5 

mei, vroeg in de middag, met het 
Bevrijdingsvuur bij het Dorps-
plein. Hierna zal het door de bur-
gemeester worden ontstoken. 
Later op de middag treedt hier 
de Indorockband ‘Olly Satoer’ 
op. In De Bakkerij vindt een fes-
tival plaats waaraan tien koren 
meedoen. Op het Bakkersplein-
tje is die dag ook een cockpit ge-
plaatst van een origineel Engels 
Jachtvliegtuig uit ’40-’45. Deze is 
van binnen te bezichtigen. 

Pop-up Kunstbunker
Vanaf 16 mei a.s. komt er een 
maand lang een Pop-up Kunst-
bunker te staan op het Bakker-
spleintje in Castricum. Het gaat 
om een project van Stichting KIST 
en Huis van Hilde. In de origine-
le Kunstbunker in de duinen la-

gen in de oorlog vele kunstschat-
ten, van Van Goghs tot de Nacht-
wacht, opgeslagen. Met de pop-
up wil men Castricummers, waar-
onder scholieren, maar ook toe-
risten het verhaal van de Kunst-
bunker vertellen en tevens aan-
dacht besteden aan de plannen 
voor de openstelling van de ori-
ginele Kunstbunker.” 

Exacte Informatie over de data, 
de verschillende evenementen 
en de tijdstippen volgt later in 
deze krant. Op de site www.voor 
liefhebbers.nl/75-jaar-vrijheid/ 
treft u ook informatie aan over 4 
en 5 mei.

Het platform hoopt alleen dat 
het coronavirus geen roet in het 
eten zal gooien.

Castricum - Verschillende organisaties in Castricum, Limmen en Akersloot sloegen in oktober vorig 
jaar de handen ineen en spraken af om gezamenlijk een programma samen te stellen dat recht doet 
aan de viering van 75 jaar Bevrijding. Na vijf maanden van intensief overleg is er iets uit de bus ge-
komen waar men trots op kan zijn.

Een colonne van 100 historische legervoertuigen zal in de verschillende dorpskernen een de�lé afnemen.

Een groep enthousiaste vertegenwoordigers van verschillende organisaties stelden een uitgebreid 4 en 5 mei programma op. 






