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Door Hans Boot

Omdat de meerderheid van de raad 
van mening was dat sportwethouder 
Ron de Haan zich aan de toezegging 
moest houden die aan de vereni-
gingen op sportpark Noord-End was 
gedaan als daar het nieuwe 
zwembad zou komen, werd het 
besluit over de locatiekeuze twee 
weken geleden aangehouden. De 
afspraken hielden in dat zowel FC 
Castricum als Helios kunstgras zou 
krijgen ter compensatie van de inle-
vering van veld 5 van de voetbalclub.
Begrippen als ‘onbehoorlijk bestuur’ 
en ‘motie van wantrouwen’ werden 
de laatste weken al in de politieke 
wandelgangen ge�uisterd. Onder-
tussen had FCC de raad per brief van 
20 maart meegedeeld dat de vereni-
ging ‘geen medewerking verleent 
aan het zwembad als de compen-
satie niet wordt gegarandeerd’. 
CKenG, Forza!, Fractie Van Schoon-
hoven en D66 dreven de kwestie op 
de spits en dienden een motie in, 
waarin aan het besluit over de loca-
tiekeuze de voorwaarde wordt 
gekoppeld dat beide verenigingen 
kunstgras krijgen.

‘Constructief opstellen’
Het feit dat de punten 3 en 4 uit het 
voorgestelde raadsbesluit over 
parkeervoorzieningen moesten 
worden geschrapt en eerdere amen-
dementen vervielen, deed niet meer 
ter zake. Het ging in de raadsverga-
dering alleen nog maar over het 

nieuwe amendement. Alle fracties 
wilden daar nog wel iets over 
zeggen. Dat kwam er samenvattend 
op neer dat het ‘jammer’ werd 
gevonden dat er een extra amende-
ment nodig was. Men hoopt ‘dat het 
vertrouwen in de nagekomen 
toezeggingen wordt hersteld’. Roel 
Beems (CKenG): ,,Ik wil wethouder De 
Haan oproepen om zich constructief 
op te stellen in het overleg met de 
stakeholders en uit te voeren wat de 
raad heeft opgedragen.”

De VVD was bij monde van Gerrit 
Krouwel een van de tegenstanders 
van het amendement: ,,Wij zijn niet 
tegen het zwembad, maar het voor-
stel is volstrekt onvolledig. Zo wordt 
er helemaal niet aangegeven waaruit 
de kunstgrasvelden worden betaald. 
Bovendien zijn de parkeervoorzie-
ningen weggepoetst, dus waar zijn 
die wel gedacht?”

Initiatiefgroep
Leo van Schoonhoven richtte zich 
eerst tot de voetbalclub: ,,Ik wil het 
bestuur van FCC een groot compli-
ment geven voor het op papier 
zetten van haar argumenten. Dat is 
een hart onder de riem voor de inwo-
ners van Castricum. Omdat er 
woningen op de huidige plek van het 
zwembad zijn gedacht en die steeds 
duurder worden, roep ik het college 
op snel aan de slag te gaan met het 
vormen van een initiatiefgroep om 
een plan voor het zwembad te 
maken.” Deze oproep werd volledig 

door Ada Greuter (PvdA) 
ondersteund.

Tim de Heer stipte nog wel een 
puntje aan dat misschien nadere 
aandacht behoeft. De vertegenwoor-
diger van De Vrije Lijst wees erop dat 
‘de huur van een kunstgrasveld drie 
keer zo duur is als een gewoon veld’. 
Zijn partij vroeg zich dus af ‘of de 
verenigingen dat �nancieel konden 
dragen’ en sprak zich uit tegen het 
amendement.

Aan het eind van de stemrondes 
concludeerde voorzitter Toon Mans 
dat 15 van de 24 aanwezige raads-
leden voor het amendement hadden 
gestemd. Met een meerderheid van 
17 tegen 7 werd het voorstel voor de 
locatiekeuze aangenomen. Mans: 
,,Het is nog slechts een tussenbesluit, 
maar dat is ook van wezenlijk 
belang.”

Reactie wethouder
Na de raadsvergadering reageerde 
Ron de Haan als volgt: ,,Ik ben blij 
voor Castricum dat er nu echt zicht 
komt op een mooie nieuwe zwem-
voorziening. In de tijd die nu komt, 
blijven we in gesprek met de belang-
rijkste partijen op Sportpark Noord-
End. Daarnaast voeren we regelmatig 
overleg met andere partijen, zoals de 
Fietsersbond en omwonenden over 
hoe het zwembad mooi past in de 
omgeving. Tijdens de gesprekken 
met alle belanghebbenden staan de 
onderwerpen verkeer, parkeren en 
groen in ieder geval hoog op de 
agenda. Er kan nu worden gestart 
met het vormen van een ontwerp-
team. Naar verwachting is het voor-
lopig ontwerp van het zwembad 
eind dit jaar gereed.”

Castricum - Na de commissievergadering van 11 maart hing de locatie-
keuze voor een nieuw zwembad in Noord-End nog aan een zijden 
draadje. Een nieuw amendement zorgde ervoor dat de raad donderdag-
avond instemde met de voorgestelde locatie. Er kan met de planvorming 
kan worden gestart.

College kan door met zwembad
Voorzichtig kan worden gedacht aan woningbouw op de huidige plek van het zwembad. Foto: Hans Boot

Door Mardou van Kuilenburg

Volgens wijkagent Jacco Munster 
ging het om ‘een gerichte actie in de 
buurt’. Rondom het GGZ-terrein 
wordt regelmatig melding gemaakt 
van overlast. Een van de dealers, een 
27-jarige Castricummer, had verdo-

vende middelen in zijn onderbroek 
verborgen. 
Er werd in totaal dertien gram 
hennep en vijftig gram speed in 
beslag genomen. Ook hadden de 
twee dealers samen veertig bolletjes 
cocaïne bij zich. De politie onder-
zoekt de zaak.

Politie houdt twee drugsdealers  
en klant aan in Castricum
Castricum - Een drugsactie van de politie resulteerde vorige week in drie 
aanhoudingen op de Professor Winklerlaan en de Brink. Twee drugsdea-
lers en een klant werden opgepakt. Dat meldt de politie.
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DONDERDAG 1 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastoor Kaleab en 
diaken Marcel de Haas met 
leden van koor Jubilate. 
Witte Donderdag. 
H. Corneliuskerk Limmen
19.30 uur: Woord en Communie-
viering met gemengde zang-
groep. Voorgangers: Pastor J. 
Olling, Pastor K. Kint en dhr. K. 
Kroone

VRIJDAG 2 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
15.00 uur, pastoor Kaleab met 
voorzang van Annie Assendelft 
en Ria Peters. Goede Vrijdag. 
19.00 uur, diaken Marcel de Haas 
met leden van koor Jubilate. 
Kruisverering. Viering tevens te 
volgen via YouTube: Katholieke 
Kerk regio 0251 - YouTube 
Goede Vrijdag.
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 19.00 uur, mw. G. 
Bijl. Goede Vrijdag, te volgen via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl
H. Corneliuskerk Limmen
15.00 uur: Kruisweg met dames-
koor. Voorganger: Pastor J. 
Olling. 19.30 uur: Gebedsviering 
met gemengde zanggroep. 
Voorgangers: Pastor J. Olling, 
Pastor K. Kint en dhr. K. Kroone.

ZATERDAG 3 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastoor Kaleab met 
leden koor Cantare. Paaswake. 
Aanmelden niet noodzakelijk, 
maar rekening houden met 
beperkt aantal plaatsen.
H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Paaswake. Woord- en 
Communieviering met 
gemengde zanggroep. Voorgan-
gers: Pastor J. Olling, Pastor K. 
Kint en dhr. K. Kroone

ZONDAG 4 APRIL
Protestantse Kerk Castricum
10.00 uur, ds. Roel Knij� . Paas-
feest. Te beluisteren op Radio 
Castricum en te volgen via een 
livestream; link op www.pkcas-
tricum.nl
R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, vicaris Gerard Bruggink 
met voorzang van leden Heren 
Koor. Aanmelden niet noodza-
kelijk, maar rekening houden 
met beperkt aantal plaatsen.
Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
drs. Wim Nieuwenhuis
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Eerste Paasdag. 
Woord- en Communieviering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger Pastor J. Olling.

MAANDAG 5 APRIL
H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Tweede Paasdag. 
Woord- en Communieviering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: Pastor K. Kint.
R.K. St. Pancratiuskerk
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars en diaken Marcel de Haas 
met voorzang van Annie Assen-
delft en Ria Peters.

DINSDAG 6 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

Door Hans Boot

Het voormalig psychiatrisch zieken-
huis Duin en Bos beschikte heel lang 
over een prachtig voetbalveld, dat 
door zowel patiënten als personeels-
leden werd gebruikt voor allerlei 
sportactiviteiten. Ook mensen van 
buitenaf waren er te vinden. Hans 
Touber, vroegere keeper van CSV en 
Vitesse ’22, herinnert zich het 
volgende: ,,We trainden er voor het 
nieuwe seizoen begon en er werd 
ook een zomeravondcompetitie 
gespeeld. Ook AZ, dat begin jaren 70 
Castricummer Hans Mol en 
Uitgeester Theo Vonk in zijn gele-
deren had, week soms naar dit veld 
uit om te oefenen. Ik zie nog zo het 
houten gebouwtje met kantine en 
kleedkamers voor me. Doodzonde 
dat dit alles is verdwenen.”

Masterplan
Ernst Mooij, die heel veel weet van 
de geschiedenis van Duin en Bosch 
en er ook jaren werkte, heeft wel een 
verklaring voor het ophe� en van het 
voetbalveld: ,,Door de decentralisatie 
van de zorg voor psychiatrische pati-
enten werd het onderhoud van het 
grote terrein en de verouderde 
gebouwen voor beheerder Dijk en 
Duin een te zware � nanciële last. 

Door GGZ Dijk en Duin werd als 
opmaat naar ingrijpende verande-
ringen een Masterplan, een eerste 
schets van een stedenbouwkundig 
plan, gepresenteerd.”

Op 14 december 2006 besloot de 
gemeenteraad het ingediende 
Masterplan te beschouwen als een 
richtinggevend document voor de 
toekomst van het Duin en Boschter-
rein. Op 15 juli 2008 fuseerde Dijk en 
Duin met Parnassia Bavo Groep in 

Zuid-Holland. Na deze fusie werd het 
planproces door de Parnassia Bavo 
Groep (nu Parnassia Groep) 
voortgezet.

Natura-2000
Mooij vertelt hoe het verder ging: 
,,Het op 4 oktober 2012 door de 
gemeenteraad vastgestelde bestem-
mingsplan Duin en Bosch maakte 
woningbouw op het terrein mogelijk. 
In het Masterplan stond ook het 
sportveld als woningbouwlocatie 
ingetekend, maar die viel al snel af 
omdat het veld in de randzone van 
het Natura-2000 duingebied lag. Het 
veld mocht wel voor sportdoel-
einden in gebruik blijven. Als het 
daarvoor niet meer nodig was, moest 
het worden teruggegeven aan de 
natuur. Toenmalig raadslid Ron de 
Haan heeft tevergeefs gepleit om het 
veld voor de Castricumse gemeen-
schap te behouden.”

Omdat Parnassia van de duinzone 
van Duin en Bosch af wilde, is de 
provincie sinds 1 november 2018 
eigenaar van het 27,5 hectare grote 
Natura-2000 duingebied aan de zuid- 
en westkant van het landgoed, inclu-
sief de oude begraafplaats en het 
sportterrein. PWN heeft het gebied in 
beheer genomen en is al snel 
begonnen met grondwerkzaam-
heden, waarmee het sportveld in 
hetzelfde jaar nog werd omgetoverd 
in een verstild stukje duingebied.

Castricum - Het landgoed Duin en Bosch heeft de laatste jaren weliswaar 
een metamorfose ondergaan, maar dat betekent nog niet dat elke moge-
lijke locatie voor woningbouw is benut. Zo is het nostalgische sportveld 
langs de weg Goudsduinen teruggegeven aan de natuur.

Hoe een plek kan veranderen
Het voetbalveld in volle glorie. Foto: Oud-Castricum

Een hippisch evenement op het veld in 1984 ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van Duin en Bosch. Foto: Ernst Mooij

De huidige locatie. Foto: Hans Boot
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Beste inwoners,
Op 21 maart is de lente begon-
nen. De dagen gaan lengen en 
afgelopen weekend is de zomer-
tijd ingegaan. En het Paasfeest 
is aanstaande. Ik weet niet hoe 
u dat ervaart, maar ik merk dat 
ik deze dingen toch anders mee-
maak in coronatijd. Het gaat 
vooral over de avondklok, het 
vaccinatieprogramma, de lock-
down, de besmettingen, winke-
liers die het moeilijk hebben, 
horecabedrijven die al maanden 
dicht zijn. 

Het zijn moeilijke tijden en 
soms lijkt het wel alsof ons 
hele bestaan uit niets anders 
bestaat dan corona. Voor een 
groot deel is dat natuurlijk 
ook zo. Maar ook met corona 
moeten we proberen zoveel moge-
lijk van ons leven te maken. 
Gelukkig kunnen de kinderen 
weer naar school, kunnen we wat 
vaker sporten en kunnen we weer 
wat meer winkelen. Steeds meer 
mensen worden gevaccineerd en 
er is licht aan het eind van 
de tunnel. Juist nu moeten we 
er voor elkaar zijn, moeten 
we elkaar vasthouden. We kun-
nen nog steeds contact maken 

met elkaar en met onze naas-
ten. Veelal digitaal, maar ook 
een beetje fysiek en vaak op 
afstand. Zolang we dat kunnen 
blijven doen, contact maken met 
elkaar, helpen we elkaar om het 
vol te houden. De laatste lood-
jes wegen het zwaarst...
 
Over een paar dagen is het 
Pasen. Normaal is dat het feest 
van een nieuw begin, van hoop, 
van vooruitzicht en van per-
spectief. Dit jaar is dat niet 
anders. Ook dit jaar is er 
hoop, vooruitzicht en perspec-
tief. Grote vraag is alleen 
wanneer we weer wat meer kun-
nen gaan doen. Wanneer is het 
moment waarop de samenle-
ving weer opengaat? Dat weten 
we niet. Maar ik weet zeker 
dat hij komt, de eerste echte 
coronavrije dag. Laten we daar 
allemaal aan vasthouden, samen 
toewerken naar de nieuwe dag 
die komt. Want als het coro-
navirus ons een ding heeft 
geleerd, dan is het wel dat we 
dit samen moeten doen.
 
Ik wens u allen een mooi Paas-
weekend!

Wegwerkzaamheden  
In opdracht van Rijkswaterstaat gaat 
Via Optimum, in week 14, diverse 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 
op de A7-A9-A22. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in de verkeersluwe 
avond en nachtelijke uren om de hinder 
voor het verkeer zo veel als mogelijk te 
beperken. Om deze werkzaamheden 
veilig te kunnen uitvoeren, worden 
naast wegafzettingen ook tijdelijke 
omleidingen ingesteld. 
 
Planning en omleidingsroutes
  
Woensdag 31 Maart - donderdag 1 april: 

Tussen 23:00 uur en 05:00 uur 
wordt de A9 toerit 11 Akersloot, 
richting Amstelveen, afgesloten. Het 
verkeer wordt omgeleid via de A9 
à Kooimeerplein en de extra reistijd 
bedraagt 10 minuten.

Belangrijke informatie voor hulp- en 
lijndiensten
Hulpdiensten kunnen bij spoed met 
gepaste snelheid door het werkvak. 
Hierbij rekening houdend met 
wegwerkers die in het werkvak lopen. 
Lijndiensten hebben doorgang door het 
werkvak. Hierbij rekening houdend met 
wegwerkers die in het werkvak lopen.

NVA Autismeweek 2021 
27 maart t/m zondag 4 april

www.autismeweek.nl

Sociaal Team Castricum 
14 0251 (zonder netnummer) 
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Hoe is het anno 2021 om autisme te  
hebben? Is dat nog altijd een ‘punt’?  
Zo ja, voor wie dan? Voor de persoon 
met autisme zelf of vooral voor de  
omgeving? Tijdens de Autismeweek 
vinden er zowel landelijke als regionale 
activiteiten plaats. Kijk voor meer  
informatie over alle Autismeweek- 
activiteiten op www.autismeweek.nl. 
De Nederlandse Vereniging voor Autisme 
(NVA) vraagt onder meer aandacht voor 
de positieve gezond eidse ecten van 
beweging.
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emeente aalt ees  etsen eg ij station
Afgelopen november heeft de gemeente 
ac terge leven  etsen op et station van 
Castricum voorzien van een label. De 
gemeente ee t deze  etsen toen laten 

staan vanwege de corona maatrege-
len. Nu veel scholieren weer naar school 
gaan, wordt het steeds drukker op het 
station  ook met ac tergelaten  etsen. 

Op 7 april aanstaande zal de gemeente 
daarom de nog aan ezige  etsen met 
een label verwijderen. 

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Toon Mans,
burgemeester



woensdag 31 maart 2021

Gemeentenieuws

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

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

■■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt 
u een idee voorleggen, meld u dan aan 
via de griffie per mail via raadsgriffie@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 12 april. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

 Agenda Raadsplein 8 april 2021   
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20:45 Tussentijds besluit verdere planontwikkeling Kaptein Kaas
19.30 – 20:45   Afwikkeling Bakkerij
 Pauze
21.00 – 22.30 Tijdelijke Commissie Begroting
21:00 – 21.45 Motie locatie Koekoeksbloem en verzoek huisartsenpraktijk
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 
 1A  Wijzigingsverordening sociaal domein i.v.m. wijziging P-wet
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2021
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  Uit de samenwerkingsverbanden
 2E - Vragen uit de raad
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Motie zwerfafval (i.v.m. het staken van de stemmen bij de  
  besluitvorming op 25 maart jl.) 
 B Wijzigingsverordening sociaal domein i.v.m. wijziging  
  P-wet (onder voorbehoud van commissiebehandeling) 
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond 1 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 21.00 Presentatie Jeugdzorg
19:30 – 21:00 Presentatie verdere planontwikkeling Kaptein Kaas

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Op 25 maart 2021 heeft in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over het 
burgerinitiatiefvoorstel van de heer Heideman inzake de Kunstbunker Castricum.

De indiener heeft de gemeenteraad verzocht het volgende besluit te nemen:

Opdracht te geven aan het college zich in te spannen om de Kunstbunker toegankelijk 
te maken voor publiek en daarmee een unieke trekpleister te creëren voor (internatio-
nale) toeristen. Dit in nauw overleg met PWN en in samenwerking met Huis van Hilde.

Het besluit is unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Castricum.

Kennisgeving besluitvorming Burgerinitiatief Kunstbunker Castricum

Den Burglaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 19 
maart 2021 (WABO2100622) Duindoornlaan 14 in Castricum, het vergroten van 
de woning, datum ontvangst 22 maart 2021 (WABO2100638) Dusseldorperweg 
133 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 20 maart 2021 
(WABO2100631) Duyncroft 12 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
datum ontvangst 23 maart 2021 (WABO2100655) Ixiastraat 10 in Akersloot, het 
bouwen van een erker, datum ontvangst 23 maart 2021 (WABO2100657) Konings-
weg 6 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 19 maart 2021 
(WABO2100623) Middenweg 28 in Limmen, het vergroten van de woning, datum 
ontvangst 19 maart 2021 (WABO2100627) Molenlei 7 in Akersloot, het uitbreiden 
van een kantoor, datum ontvangst 24 maart 2021 (WABO2100670) Narcissenveld 
34 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 24 maart 2021 
(WABO2100663) Soomerwegh 1 a in Castricum, het aanleggen van een uitrit, 
datum ontvangst 23 maart 2021 (WABO2100656)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Dorpsstraat 35a, 35b en 35c in Castricum, het tijdelijk plaatsen van een ter-
rasoverkapping, verzenddatum 25 maart 2021 (WABO2100275) Kapelweg 41 in 
Limmen (kavel 22), het bouwen van een woning, verzenddatum 24 maart 2021 
(WABO2100211) Molenweide 61 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, 
verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100535) Prinses Beatrixstraat 37 in Cas-
tricum, het bouwen van een veranda/overkapping, verzenddatum 19 maart 2021 
(WABO2100417) Richard W. Taylorstraat 4 in Castricum, het vergroten van de 
woning, verzenddatum 22 maart 2021 (WABO2100213) Woude 23-25 in De Woude, 
het gedeeltelijk dempen van een erfafscheidingssloot, verzenddatum 24 maart 2021 
(WABO2100351) Zeeweg 71 in Castricum, het tijdelijk plaatsen van paviljoen Dei-
ning, verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100442) Zeeweg 71a in Castricum, het 
tijdelijk plaatsen van Sport@Sea, verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100443)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Kerklaan 44 in Akersloot het vergroten van de woning (monument), verzendda-
tum 23 maart 2021 (WABO2100214) De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes 
weken verlengd kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor 
meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Evenementen en overig vergunningen 

Verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horeca en terrasvergunning Cafe-
taria Tinus Dorpsstraat 35 in Castricum verzenddatum 22 maart 2021 
(HORECA200092) verleende nieuwe aanvraag Drank- en Horeca en terrasver-
gunning Bij de Buurvrouw B.V. Mient 1 in Castricum, verzenddatum 25 maart 
2021 (HORECA210012)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
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Door Aart Tóth

Aan de buitenzijde is ook duidelijk te 
zien hoe het opvalt dat er een 
upgrade heeft plaatsgevonden, tot 
zelfs de serviceauto’s zijn voorzien 
van de nieuwe out�t. Ook aan de 
binnenzijde is de geel-zwarte uitstra-
ling een opfrisser, met beeld-
schermen ter illustratie. ,,Er zijn 
bergen werk verzet op de Castri-
cummer Werf, grotendeels verricht 
door eigen medewerkers, met oog 
houden op coronaregels. Allemaal 

zijn we blij met de ombouw, waarbij 
service bij ons normaal is en eigenlijk 
niet speci�ek vermeld hoeft te 
worden. Mede door het vakman-
schap van de medewerkers is advies 
de normaalste zaak. Vriendelijkheid 
daarbij is van zelfsprekend”, volgens 
eigenaar John Res.
Daarbij is het iets makkelijker 
geworden wat is terug te vinden is 
op www.hubo.nl en vervolgens 
Castricum. Bellen en bestellen kan 
natuurlijk ook via 0251 670098 of 
mailen naar info@hubocastricum.

com, waarna de bestelling door 
medewerkers wordt klaargezet voor 
afhalen. Wilt u toch liever zelf tussen 
de vakken snu�elen, ook dat is 
mogelijk. Vele kampeerders van 
Camping Bakkum en Geversduin 
hebben HUBO al gevonden tijdens 
het opbouwen van hun seizoen-
plaatsen. ,,Met de komst van het 
voorjaar en zomer blijkt de vraag 
naar zonwering optimaal, met totaal-
oplossingen voor elke woning tegen 
leuke prijzen. Daarbij wordt je nog 
steeds geholpen door de vertrouwde 
gezichten. Want of je nu twee linker- 
of rechterhanden hebt; wij maken 
zorgeloos wonen mogelijk”, 
nogmaals John, met afsluitend de 
mededeling dat het openingsfeestje 
nog komt als alles weer een beetje 
normaal is. ,,De ijskar van De Roset is 
al gereserveerd.” Daar rekenen we 
dan ook op.

Ei gelegd bij HUBO Castricum
Castricum - Wat kun je mooier tre�en? Nog voor de paasdagen is het ei 
gelegd, hetgeen inhoudt dat MultiMate omgeturnd is in ‘HUBO’ oftewel 
‘HUBO bouwmarkt Castricum’ op de Castricummer Werf 70. Mede 
vanwege coronaregels is de ombouw wat sneller verlopen en heeft het 
pand een metamorfose ondergaan, zowel aan de binnen- als buitenzijde. 
Ook zijn alle medewerkers in een nieuw ‘jasje’ gestoken en herkenbaar 
als HUBO-medewerker om nog steeds die vertrouwde service te verlenen 
en je te helpen in een eventuele zoektocht in bouwmarktland.

Het grootste deel van de medewerkers in het nieuw met als eerste links John Res. Foto: Aart Tóth

Castricum - Vorige week publi-
ceerden wij het artikel met de titel 
‘Castricumse start-up komt met uniek 
gepatenteerd UVC-led-luchtzuive-
ringspaneel’ op pagina 8 van deze 
krant. Helaas is bij het verwerken van 

de tekst de laatste regel wegge-
vallen, met daarin het e-mailadres 
voor meer informatie over dit 
systeem. Belangstellenden kunnen 
DS Energy via info@dsenergy.nl 
bereiken voor meer informatie.

E-mailadres DS Energy weggevallen

Door Aart Tóth

Niet echt een zoekactie voor 
kinderen, vanwege die coronaregels, 
maar volwassenen kunnen lopend of 
met de �ets via aanwijzingen op 
Facebook en Instagram (Dorpshart 
Castricum) een ei vinden. Aan het 
vinden van de grote eieren zitten wat 
prijzen verbonden zoals een paas-
brunch bij ‘Gewoon Bij Roon’ en heer-
lijke paasverrassingen van patisserie 
De Roset. Dat wordt smullen met 

Pasen! In de tussentijd komen we 
Hein Poel in zijn kippenpak tegen op 
de weekmarkt en andere plaatsen in 
het Dorpshart om Paaseitjes uit te 
delen aan bezoekers en onderne-
mers in het Dorpshart, ook namens 
de ondernemers uit het Dorpshart. 

Dus wat let je om buiten het 
bezoeken van de markt ook nog eens 
een rondje Dorpsstraat, Burge-
meester Mooijstraat en Torenstraat te 
maken!

Paaseieren zoeken 
en prijzen winnen
Castricum - Is het vanwege COVID-19-regels moeilijker iets ludieks te 
organiseren rondom de Paasdagen, Simone Veldt-Bakker heeft er 
namens de ondernemers van het Dorpshart iets op gevonden. Op de 
vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag dus, gaat zij tien grote eieren 
verstoppen in Castricum.

Initiatiefnemer Simone Veldt-Bakker heeft al voorpret. Foto: Aart Tóth

Castricum - Na de sloop van het oude postkantoor aan de C.F. Smeetslaan is Scholtens Bouw onlangs begonnen met 
de bouw van het woonproject Romeo & Julia op deze plek. Romeo bevat 31 koopappartementen en wordt als eerste 
gebouwd. Daarna volgt Julia met 20 appartementen Nu het terrein braak ligt, is pas goed te zien hoe groot deze locatie 
is. Tussen de gebouwen komt een parkeergarage te liggen met daarop een daktuin. Voor de totale bouwtijd gaat men 
uit van anderhalf jaar. Tekst en foto: Hans Boot

Woonproject Smeetslaan van start

Castricum - Een simpele manier om 
energie te besparen: zet de HR 
cv-ketel op 60 graden in plaats van 
op 80 graden. Deze tip geeft René 
Daalmans, energiecoach bij CALorie. 
Hij legt uit: ,,De watertemperatuur op 
60 graden zetten is een makkelijke 
manier om geld en de uitstoot van 
CO2 te besparen. De temperatuur is 
namelijk gebruikelijk ingesteld op 80 
graden.” Voortschrijdend inzicht leert 
ons dat 60 graden voldoende is om 
de woning behaaglijk warm te 
houden. Het werkt niet bij alle 
cv-ketels, maar doorgaans wel bij de 
HR-ketels en meestal kun je deze 
aanpassing zelf doen. 
Dit voorjaar komen meer dan zestig 
lokale energiecoöperaties door heel 
Nederland in actie om zoveel moge-
lijk ketels op 60 graden te zetten. 
René Daalmans: ,,Met Urgenda en 
vele anderen doen we mee aan de 
actie ‘Zet m op 60’ in de gedachte dat 
alle kleine beetjes helpen om gas te 
besparen. Het kan tot twintig 

procent minder gasverbruik 
opleveren.’’Kijk op www.zetmop60.nl 
voor uitleg.

‘HR cv-ketel: zet ‘m op 60!’

René Daalmans, energiecoach bij 
CALorie. Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

Castricum - ‘Tinus’, lange tijd 
geleden ‘Veronica’ geheten en sinds-
dien in de handen van verschillende 
eigenaren overgegaan. Nu sinds 
november 2020 weer in handen van 
een geboren en getogen Castri-
cummer: Martin Korsman. Martin, 
onder andere wereldreiziger 
vanwege werk in de o�shore, maar 
ook wereldbekend in de Castricumse 
horeca als bezoeker en zelfs werk-
nemer. Zoals gezegd, Martin zoekt 
het wat dichterbij en is daarbij eige-
naar en uitbater van ‘Tinus’; lunch-
room, restaurant of snackgelegen-
heid, wat je wilt.
De enige beperking vanaf de start 
was natuurlijk de coronasituatie, 
waardoor hij wel de tijd had verande-
ringen uit te voeren, maar de zaak 
moet ook draaien. Dat lukte behoor-
lijk, mede door zijn Castricumse 
bekendheid en natuurlijk de kwaliteit 

van zijn producten, zoals de wereld-
beroemde Holtkamp kroketten. ,,Ik 
ben vanwege de coronaregels eigen-
lijk nog steeds aan het opbouwen, 
maar gelukkig weten vele Castricum-
mers me al te vinden. Intussen iets 
makkelijker om iets van mijn heer-
lijke maaltijden en snacks te 
verkrijgen. Nog even en weer 
terrassen, lekker weer en wat vrijer, 
wordt het mogelijk buiten een heer-
lijk eerlijk patatje ook van een echte 
maaltijd uit eigen keuken te 
genieten. Daarbij heerlijk huisge-
maakte salades en als uitschieter 
spareribs om op te zuigen, zo lekker”, 
volgens Martin. Ook bij de eigenge-
maakte pindasaus lik je je vingers af. 
Martin is met zijn ‘Tinus’ open van 
12.00 tot 21.00 uur en gedurende de 
zomertijd tot 22.00 uur. 

Online bestellen en afhalen kan via 
www.cafetariatinus.nl of bel even 
naar 0251 650123.

‘Tinus’ voor de superkroket 
maar ook spareribs

Martin Korsman in zijn element; ‘Tinus’ en dat wil hij weten ook. Foto: Aart Tóth

Door Aart Tóth

Castricum - Nadere uitleg lijkt over-
bodig, met 22 hebben we het hier 
over ‘Bloemen 22’ op het Bakkers-
pleintje 22. Intussen alweer bijna 11 
jaar gevestigd op die plaats. Bekend 
in heel Castricum en daarbuiten 
vanwege de kwaliteitsbloemen, 
planten en boeketten tot kleine 
handzame collages in vele prijzen. 
Ook voor prachtige vazen, bloem-
potten en aanverwante artikelen kun 
je bij Bloemen 22 terecht. Boeketten 
worden geheel naar eigen keuze ter 
plaatse gemaakt met vakkundig 
advies qua samenstelling en 
verzorging.
Toch is er enige vernieuwing en 

verandering bij 22. Zo is de naam nu 
‘Bloemen 22’ en is vrolijke medewerk-
ster Gerda Adrichem de nieuwe eige-
naar per 1 april 2021, zonder dat het 
een grap is. Overigens blijft het een 
vrolijke kleurrijke zaak op het 
Bakkerspleintje met sublieme bedie-
ning door Gerda en haar twee mede-
werkers. Ze is geopend op maandag 
van 12.00 tot 18.00 uur, dinsdag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Genoeg tijd dus om heerlijke ruikers 
in huis te halen. Bellen kan natuurlijk 
ook via 0251 829254, net als mailen 
via bloemen22castricum@gmail.com. 
Kortom genoeg mogelijkheden om 
�eurig ruikende kwaliteit in bezit te 
krijgen.

22 wordt ‘Bloemen 22’

Kersverse ondernemer Gerda Adrichem vrolijk met �eurig- en kleurigheid.
Foto: Aart Tóth

Door Ans Pelzer

Verhagen: ,,De energietransitie draait 
om het vervangen van fossiele 
brandsto�en door duurzame ener-
giebronnen. Dit is internationaal en 
nationaal besloten. Je kunt er blij van 
worden of boos over zijn, maar dat 
zal niets aan die besluiten veran-
deren. De energietransitie realiseer je 
niet met druk op een knop. Het is 
een proces van tientallen jaren dat 
loopt tot ongeveer 2050. Er zijn veel 
onzekerheden, keuzevraagstukken, 
dilemma’s en belangen en er zijn 
heel veel rapporten en overleggen. 
Je raakt gemakkelijk de weg kwijt.”

Nul op de meter?
,,De regering heeft bij de energie-
transitie allerlei taken en verantwoor-
delijkheden over de schutting 
gegooid en lokale overheden ermee 
opgezadeld. Den Haag is alleen 
‘vergeten’ om de bijpassende instru-
menten en �nanciële middelen 
beschikbaar te stellen. Zo ontstaat er 
een kloof tussen de nationale beden-
kers van het beleid en de lokale 
uitvoerders van dat beleid. Den Haag 
belooft bijvoorbeeld dat de transitie 
woonlasten-neutraal zal zijn. Dat 
wekt verwachtingen. Op lokaal 
niveau ontbreekt echter het geld 
voor een betaalbare transitie en een 
op de zeven huishoudens is kwets-
baar voor energie-armoede.”

Ingrijpende gevolgen
,,De rijksoverheid spant zich onvol-
doende in om mensen enthousiast te 
maken voor de energietransitie. Inte-
gendeel, men spreekt over de tran-
sitie met de passie van een blok 
beton. Een publiekscampagne die 
uitlegt wat de energietransitie bete-

kent voor het leven van iedere 
Nederlander en hoe dat onze 
kinderen en kleinkinderen een 
betere toekomst verschaft, 
ontbreekt. De energietransitie raakt 
iedere burger. Ook áchter de voor-
deur. Het heeft ingrijpende 
gevolgen. Er wordt veel veerkracht 
van mensen gevraagd. Zonnepa-
nelen op daken, energie besparen, 
aardgasvrij wonen... Een klein deel 
doet daar met enthousiasme aan 
mee. Maar er zijn ook mensen die 
geen boodschap hebben aan maat-
regelen om iets tegen klimaatveran-
dering te doen. Of ze willen wel, 
maar kunnen niet.“

Voorkeuren van inwoners
,,We kennen de voorkeuren van 
lokale politici, maar niet die van de 
Castricummers. Hebben ze 
vertrouwen in het beleid? Voelen ze 
zich betrokken, gehoord en gezien? 
Of is de overheersende houding ‘dit 
wordt ons door de strot geduwd’? 
Het zal maar mondjesmaat lukken 
om burgers te betrekken als te veel 
wordt vertrouwd op het traditionele 
inspraakinstrumentarium. Dat instru-
mentarium is versleten. Daar moeten 
we niet mee doorgaan. Op inspraak-
avonden komen, gechargeerd 
gezegd, witte mannen met grijze 
haren die veel tijd hebben en zichzelf 
graag horen praten. Nauwelijks 
jongeren, moeders of vaders met 
jonge kinderen of mensen met een 
niet-Nederlandse achtergrond. De 
groep deelnemers is dus niet repre-
sentatief. De stem van de meeste 
Castricummers wordt in het publieke 
debat niet gehoord.”

‘Burgers te laat betrokken’
,,Inwoners worden in de meeste 

inspraakprocessen veel te laat 
betrokken. Er zijn dan al allerlei 
keuzes gemaakt. Een goed voorbeeld 
van deze klassieke fout zijn de Regio-
nale Energie Strategieën (RES). Je 
mag meepraten over onderwerpen 
die de overheid en een leger consul-
tants hebben bedacht. Dit strookt 
niet met de uitgangspunten van een 
fatsoenlijk participatieproces. De RES 
is ingericht volgens een streng 
regime van landelijke richtlijnen en 
een strak tijdschema dat als een mili-
taire operatie over het land wordt 
uitgerold. In een goed participatie-
proces zou de overheid niet eenzijdig 
de agenda moeten bepalen maar 
ruimte bieden voor een gelijkwaar-
dige dialoog en burgers gelegenheid 
bieden om eigen gesprekspunten in 
te brengen. Dit staat haaks op het 
inspraak- en participatiecircus van de 
RES waarbij burgers geeltjes mogen 
plakken op een voortdenderende 
RES-trein, waarbij je zeker weet dat 
die geeltjes er honderd meter 
verderop alweer van af zijn gewaaid. 
Zo groeit het wantrouwen.”

‘Vertrouwen herstellen’
,,Burgers worden te vaak als sluitstuk 
van institutioneel overleg gezien, in 
plaats van als een kans om te komen 
tot betere energie(transitie)
projecten. Participatie lijkt vooral 
bedoeld om mensen te dresseren in 
plaats van hen te emanciperen. Om 
de energietransitie te laten slagen, 
moet het vertrouwen in de overheid 
worden hersteld en dat vraagt zowel 
iets van de overheid als van de 
burgers.”

‘Iedereen een stem’
,,Het is belangrijk om iedereen een 
stem geven in het debat en manieren 
te zoeken om mensen op een laag-
drempelige manier te betrekken. 
Afgelopen jaren hebben we daar in 
Europa en ook in Nederland ervaring 
mee opgedaan. 
In Burgerraden die een afspiegeling 
vormen van de bevolking, denken 
mensen na over het klimaatbeleid. 
Ze krijgen ondersteuning van 
experts. Cruciaal is om vooraf goed 
af te spreken wat er achteraf met de 
uitkomsten gebeurt. Wat doen poli-
tici met de uitslag c.q. met de voor-
keuren van hun inwoners als die 
uitslag onwelgevallig is?”

‘Menselijke energietransitie’
,,Ik verwacht dat in gesprekken over 
de energietransitie het accent zal 
gaan verschuiven van de technische 
naar de morele en maatschappelijke 
aspecten. Dat is een goede en nood-
zakelijke ontwikkeling. Ik pleit voor 
een menselijke energietransitie. Voor 
een transitie die uitgaat van saamho-
righeid, solidariteit en gemeen-
schapszin. Voor een transitie die 
zorgt dat iedereen die mee móet ook 
mee wíl, mee kán en mee gáát. Dat 
zal tijd kosten. Tegelijkertijd dringt 
de tijd. Klimaatverandering loopt 
voortdurend voor op de voorspelde 
tijdschema’s. 
Drie weken geleden waarschuwde 
het KNMI dat de kritische grens van 
anderhalve graad opwarming moge-
lijk al in 2030 wordt bereikt. Hoe 
langer we wachten met stevige 
maatregelen, hoe meer de moeilijk-
heden toenemen en de mogelijk-
heden afnemen.”

Castricum - Vorige week in deze krant de visie van Herman Verhagen, 
adviseur bij HVC, over de doelstelling om in 2030 70 procent van de 
energie groen op te wekken. In dit slotartikel vertelt Verhagen over de 
energietransitie en de zeggenschap van inwoners.

‘Stem meeste Castricummers
in publieke debat niet gehoord’

Verhagen pleit voor een ‘menselijke energietransitie’. Foto: Marc Wallican
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Castricum - Hoe kom je erachter of 
een sport bij je past? Juist: door het 
te proberen! Op de zondagen 11, 18 
en 25 april organiseert de Castri-
cumse hockeyclub MHCC daarom 
een gratis introductiecursus hockey 
voor kinderen: Hockey Helden.
Hockey Helden is bedoeld voor 
jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar 
uit Castricum en omstreken. De 
cursus bestaat uit drie superto�e en 
afwisselende hockeytrainingen. Elke 
training vindt plaats op de hockey-
velden van MHCC op Sportpark 
Wouterland in Castricum en duurt 

van 09.30 tot 10.30 uur. De deelne-
mende kinderen worden ingedeeld 
op leeftijd.

Meer informatie en aanmelden
Interesse? Aanmelden voor Hockey 
Helden kan tot 5 april via het 
aanmeldformulier op de website 
www.mhcc.nl. Komen de cursusdata 
niet goed uit, maar wil je kind wel 
graag een keer komen hockeyen en 
ervaren wat een leuke sport het is? 
Stuur dan een e-mail naar info@
mhcc.nl en informeer vrijblijvend 
naar de mogelijkheden.

Gratis introductiecursus hockey
Bij MHCC maken kinderen snel nieuwe vrienden. Foto: Hockeyfoto.nu

Per 1 september 2021 stellen de 
organisaties een gezamenlijke direc-
teur/bestuurder aan die beide stich-
tingen zal gaan besturen en waarop 
toezicht zal worden gehouden door 
één Raad van Toezicht.
Voorzitter Nieuw Geesterhage Ton 
Kenter: ,,Een samenwerking levert 
veel voordelen op voor de bedrijfs-
voering voor beide stichtingen. Maar 
bovenal wordt hiermee de bestuur-
lijke continuïteit op de langere 
termijn gewaarborgd en daarmee 
ook het realiseren van ons maat-
schappelijke doel om ruimtes en faci-
liteiten te bieden aan sociale en 
culturele activiteiten. Of je nu bij ons 
met je vereniging muziek maakt, een 
voorstelling geeft of een bridgekaart 
legt.”
,,Door deze samenwerking creëren 
we een unieke kans om de positione-
ring van Geesterhage op het terrein 
van cultuur en ontmoeting te 
versterken en ons aanbod van cultu-

rele en creatieve activiteiten en 
kunsteducatie te verbreden”, aldus 
Jan Postma, voorzitter Toonbeeld 
Geesterhage. Als directeur/
bestuurder zal Anita Mooiweer 
worden benoemd. Zij heeft zich de 
afgelopen jaren binnen het bestuur 
van Nieuw Geesterhage onder meer 
ingezet voor het realiseren van de 
programmering en de positionering 
van het nieuwe theater in Geester-
hage. Hierbij werkte ze ook al nauw 
samen met de huidige directeur 
Toonbeeld, Peter Brouwer, die de 
komende ongeveer twee jaar leiding 
blijft geven aan Toonbeeld in samen-
spraak met de directeur-bestuurder. 
Mooiweer start per 1 september.
De Raad van Toezicht zal bestaan uit 
twee leden van het huidige bestuur 
van Toonbeeld Geesterhage en twee 
leden van Stichting Nieuw Geester-
hage, aangevuld met nieuwe leden. 
Jan Postma zal aantreden als voor-
zitter en Ton Kenter als vicevoorzitter.

Castricum - De besturen van de stichtingen Nieuw Geesterhage en Toon-
beeld Geesterhage hebben besloten om een intensieve samenwerking 
aan te gaan. Doel is het cultureel centrum Geesterhage verder uit te 
bouwen tot een bloeiende, laagdrempelige, centrale ontmoetingsplek 
voor cultuur, verenigingsleven, kunsteducatie, theater, en sociaal maat-
schappelijke activiteiten.

Nieuw Geesterhage en Toonbeeld 
gaan intensieve samenwerking aan

Cultureel centrum Geesterhage. Foto: aangeleverd

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

Castricum - Vorige week woensdag 
reed de brandweer naar woonzorg-
centrum De Santmark om te onder-
zoeken of ergens in het pand sprake 
was van brand. Rond 19.50 uur werd 
gemeld dat in de nieuwe keuken een 
brandlucht werd geroken. Ook 
zouden er roetdeeltjes op het 
aanrecht liggen. De brandweerlieden 
hebben alles grondig gecontroleerd. 
Daarbij werd niets vreemds 
gevonden.

Brandgerucht 
bij De Santmark

Akersloot - Vorige week woensdag is 
bij het pontje van Akersloot een 
16-jarige jongen uit De Rijp beroofd 
door twee andere jongens. Het 
slachto�er had via Snapchat afge-
sproken om sigaretten te verkopen. 
Dat liep uit op een beroving. De 
jongen werd door de twee daders, 
respectievelijk 16 en 17 jaar oud, van 
zijn �ets getrokken, mishandeld en 
bestolen van zijn sigaretten. Uit het 
ingestelde politieonderzoek zijn de 
twee minderjarige daders, afkomstig 
uit Akersloot, achterhaald. Beiden 
zijn afgelopen zaterdag aange-
houden en verhoord. Hiermee is de 
beroving opgelost.

Jongen (16) beroofd, 
daders aangehouden

Castricum - Een inwoonster kreeg 
vorige week maandag bezoek van 
een man die zich uitgaf als mede-
werker van de Rabobank. De vrouw 
was eerst gebeld door iemand die 
vertelde van de Rabobank te zijn. Hij 
legde uit dat er een vreemde trans-
actie was gedaan met de betaalpas. 
De man die vervolgens aan de deur 
kwam, heeft de apps voor internet-
bankieren van de telefoon en tablets 
verwijderd. Ook heeft hij de 
pinpassen doorgeknipt en meege-
nomen. Later bleek dat er geld over-
geboekt was van de spaarrekening 
naar de betaalrekening. Vervolgens is 
de man weggegaan en heeft de 
bewoonster de Rabobank gebeld. 
Daar wist men van niets, dus heeft de 
vrouw de passen laten blokkeren. 
Ondanks dat bleken de oplichters al 
kans te hebben gezien een bedrag 
van de rekening op te nemen.

Oplichters stelen geld 
van bankrekening

Castricum - Zoals menigeen heeft opgemerkt is bij de Puikman een duinrel 
aangelegd in opdracht van PWN. Onderdeel van dat project is ook de uitkijk-
toren bij de Papenberg. Vitesse’22 heeft bij het honk- en softbalveld een stuk 
grond afgestaan en in ruil daarvoor is aan de zuidzijde een stuk grond bijge-
komen (de ruige hoek). De graafwerkzaamheden waren al enige tijd gereed. 
Het wachten was op een nieuw hek om het Vitessecomplex af te sluiten, 
hetgeen nu is geplaatst. De duinrel voert kwelwater af uit de duinen en maakt 
ook de voetbalvelden droger dankzij een betere afvoer van hemelwater. Zo 
heeft zowel PWN als Vitesse’22 voordeel van deze aanpassing, die in goede 
samenwerking met de gemeente Castricum tot stand is gekomen. Foto: 
aangeleverd

Duinrelproject afgerond

Regio - Op vrijdag 23 april vindt 
weer een online Alzheimertrefpunt 
plaats. Dit keer gaat het over de rol 
van de casemanager dementie voor 
en na de diagnose. Gespreksleider 
Patrick Bellaart gaat in gesprek met 
casemanager Trees Berkhout van de 
ViVa! Zorggroep. Ze gaan praten over 
wat een casemanager in elk stadium 
van de ziekte kan doen en hoe je in 
contact kunt komen met een case-
manager. Door corona zijn gewone 

Alzheimertrefpunten niet mogelijk. 
Afdeling Midden-Kennemerland van 
Alzheimer Nederland zendt als alter-
natief gesprekken uit via internet. 
Het gesprek is live te volgen via de 
website van de afdeling en tijdens 
het gesprek kan men bellen
om een vraag te stellen of iets in te 
brengen. Het telefoonnummer is: 06 
22742852. Kijk op www.alzheimer-
nederland.nl/midden-kennemerland 
voor meer informatie.

Online Alzheimertrefpunt

Regio - Hokjes en etiketjes; hoe 
komen we ervan los? Veel erva-
ringsdeskundigen bij De Hoofd-
zaak hebben ervaring met voor-
oordelen en soms zelfs discrimi-
natie vanwege hun psychische 
aandoening. Mensen met een 
psychische aandoening lijden 
bovendien vaak onder zelfstigma. 
Ze hebben door hun psychische 
aandoening een negatiever zelf-
beeld, en vinden bijvoorbeeld de 
vooroordelen van anderen terecht. 
Deze vooroordelen van anderen of 
van jezelf, kunnen de psychische 
aandoening versterken. En het 
maakt volwaardig meedoen in de 
maatschappij moeilijker.

Op donderdag 1 april organiseert De 
Hoofdzaak een online themabijeen-
komst over dit thema: ‘Hokjes en 
etiketjes’. Daarbij stelt men de 
belangrijke vraag hoe we ervan los 

kunnen komen. Een aantal ervarings-
deskundigen zal vertellen over hun 
eigen ervaringen met stigma en zelf-
stigma, en hoe zij hier zelf mee 
omgaan. Er is ruimte voor vragen en 
het delen van eigen ervaringen van 
iedereen die aan deze themabijeen-
komst deelneemt. Belangstellenden 
kunnen zich via www.rcodehoofd-
zaak.org aanmelden voor deelname.

De Hoofdzaak is een organisatie voor 
en door mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Ervaringsdeskundige 
vrijwilligers helpen mensen die 
worstelen met psychische 
problemen bij hun persoonlijk en 
maatschappelijke herstel. De Hoofd-
zaak organiseert maandelijks een 
online themabijeenkomst rondom 
een actueel thema. Deze zijn voor 
iedereen te volgen op de eerste 
donderdag van de maand van 12.00 
tot 13.30 uur.

Online themabijeenkomst
van De Hoofdzaak
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. zomervrucht; 7. versteend overblijfsel van
plant of dier; 12. vochtig koud; 13. Joodse geestelijke; 14.
schrijfgerei; 15. hoge raad (afk.); 17. voertuig; 19. Duitse ont-
kenning; 21. lidwoord; 22. insect; 24. kalkachtige afzetting op
het gebit; 27. hemellichaam; 28. knevel; 30. Russisch ruimte-
station; 31. straat; 32. vlinderlarve; 33. godin van de dageraad;
35. ooievaar; 37. halskraag; 38. werelddeel; 41. roem; 42.
veertigdagentijd voor Pasen; 44. insectenlarve; 46. verbran-
dingsverschijnsel; 47. morsdoekje; 48. eenheid van geluids-
sterkte; 49. rijstbrandewijn; 50. toegankelijk; 52. maatstaf
(richtsnoer); 54. weegtoestel; 56. bergweide; 58. wegwerplui-
er; 61. eikenschors; 62. boksterm; 64. ogenblik; 65. sportief;
67. vogeleigenschap; 68. gevangenis; 70. verbinding van
naaiwerk; 72. voorzetsel; 73. servet; 76. brandstof; 77.
inhoudsmaat (afk.); 78. jong rund; 79. trip (toer); 81. inhouds-
maat (afk.); 82. nachtkleding; 83. larve van de langpootmug;
84. koeienmaag; 86. stimulans; 87. onordelijk in zijn werk.

Verticaal  1. rangtelwoord; 2. godsdienst (afk.); 3. projectie-
plaatje; 4. platzak; 5. bedekte spot; 6. reigerachtige vogel; 7.
dun laagje opleghout; 8. insect; 9. Japanse munt; 10. voorzet-
sel; 11. scheel kijken; 16. jongensnaam; 18. niet wild; 20.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. flesafslui-
ting; 23. deel van schip; 25. telwoord; 26. telwoord; 27. hoofd-
kaas; 29. zuivelproduct; 32. een paard met borstel en kam rei-
nigen; 34. plaats in België; 36. blindenschrift; 37. collectieve
arbeidsovereenkomst (afk.); 39. nachtroofvogels; 40. inheem-
se slang; 42. in overvloed; 43. verdieping; 45. lidwoord; 46.
kippenloop; 51. zwarte kleverige stof; 53. knaagdier; 54. Euro-
pese voetbalbeker; 55. teken; 56. jongensnaam; 57. korf; 59.
gras- of heidezode; 60. gymnastische omwenteling om de
lengteas van het lichaam; 62. bultos (bizon); 63. verhoogde
lichaamstemperatuur;  66. slangachtige vis; 67. loop- en
waadvogel; 69. hertensoort; 71. oude vochtmaat; 73. militair
voertuig; 74. grondsoort; 75. gewicht; 78. keukenmeester; 80.
Sociaal Economische Raad (afk.); 82. onmeetbaar getal; 85.
buiten dienst (afk.).
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Door Hans Boot

Naast de nog te bouwen woningen 
op de locaties De Clinghe, Koekoeks-
duin en Marelsdal, werd onlangs 
door een projectontwikkelaar nog 
een plan voor het landgoed Duin en 
Bosch aangekondigd onder de naam 
Duynpark. Al eerder sprak de 
gemeenteraad over servicewoningen 
en het bestemmingsplan. Duynpark 
moet verrijzen op het braakliggend 
terrein tegenover de watertoren.
Het plan omvat in totaal 48 apparte-

menten die in oppervlakte variëren 
tot ruim 200 m2 en bestemd zijn 
voor mensen vanaf middelbare leef-
tijd. De appartementen worden 
gebouwd als servicewoningen 
volgens het ‘gezond leven principe’.
In het hart van het gebouw wordt 
een (separate) herberg voor zorg 
gecreëerd. De herberg huisvest 
twintig kamers, waar mensen met 
een burn-out tijdelijk kunnen 
verblijven voor hun hersteltraject. 
Het concept sluit daarmee aan op de 
zorg die wordt geboden door de 

GGZ in de nabije omgeving.

Luxe faciliteiten
Zoals ook te zien is op de hierbij 
afgebeelde artist impression, wordt 
het complex in de authentieke stijl 
ontwikkeld die zo kenmerkend is 
voor de omgeving. Bovendien wordt 
sterk ingezet op duurzaamheid. De 
woningen worden gasloos, voorzien 
van zonnepanelen en hoogwaardig 
geïsoleerd met triple glas. Elke 
woning krijgt individueel een lucht-
warmtepomp en daarnaast wordt 

vloerverwarming- en koeling 
toegepast.
Volgens de informatie, die is terug te 
vinden op funda.nl, zal het de bewo-
ners niet ontbreken aan luxe facili-
teiten. Het gebouw wordt namelijk 
voorzien van een zwembad en 
�tnessruimte voor optimaal welzijn. 
Gasten van de herberg kunnen hier 
overdag gebruik van maken. Bewo-
ners genieten buiten kantoortijden 
van deze luxe faciliteiten. Ook een 
fysiotherapeut zal intrek nemen in 
het gebouw, waar de bewoners 

terecht kunnen voor een behande-
ling en het elke twee jaar laten 
checken van hun conditie en 
leefgewoonten.

Planning
Duynpark wordt ontwikkeld door 
Building4you. Een woordvoerder 
daarvan zegt: ,,Wij vinden het 
belangrijk dat ook de omgeving 
wordt betrokken bij de ontwikkeling 
van het project en dat de belangen 
van omwonenden worden gehoord. 
Daarom hebben we, nog voor de 
schetsfase, de uitgangspunten 
besproken met de bewonerscommis-
sies. Ook tijdens de verdere uitwer-
king is overleg gevoerd met de 
bewonerscommissies. Hun opmer-
kingen en wensen hebben we zo 
goed als mogelijk in het plan 
verwerkt.”
Wat de procedure betreft laat de 
gemeente weten: ,,Zowel de 
woningen als de Herberg voor 
Herstel passen binnen het geldende 
bestemmingsplan. Op dit moment 
wordt de aanvraag voor de omge-
vingsvergunning getoetst. Voor de 
planning gaan we ervan uit dat er in 
2022 met de bouw kan worden 
gestart en het project een jaar later 
wordt opgeleverd.”
Wethouder Paul Slettenhaar (Wonen) 
zegt tot slot: ,,Ik heb de bewoners 
van de klankbordbordgroep 
gesproken en ik weet dat mensen 
zich zorgen maken. Daarom ga ik 
verder met ze in gesprek. Het is 
belangrijk dat Building4you zich 
rekenschap geeft van de omwo-
nenden en met hen blijft praten. Dat 
geldt ook voor mij: ik blijf zowel met 
de bewoners als met de ontwikkelaar 
overleggen.”

Castricum - Vorige week werd in deze krant het plan gepresenteerd voor 48 sociale huurwoningen op Duin en Bosch. Dat is beslist nog niet het laatste, 
want het is de bedoeling dat er eenzelfde aantal appartementen wordt gerealiseerd die in het teken van service en zorg staan.

Nog eens 48 woningen erbij op Duin en Bosch

Artist impression van het plan Duynpark. Afbeelding: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Geschiedenis
De start van Bakkerij Bakker was in 
1955. De ouders van Peter, Cees en 
Riet Bakker, namen in dat jaar de 
bakkerij van Piet en Anne Breed over. 
De laatsten konden geen opvolger 
voor hun bedrijf, een bakkerij met 
een kleine winkel, aan de Dusseldor-
perweg, vinden. Limmen had in die 
tijd 3000 inwoners en zeven warme 
bakkers. Aan concurrentie ontbrak 
het dan ook niet. Gek genoeg zijn er 
nu twee bakkers in Limmen op een 
inwoneraantal van 7.400.

De producten werden in die tijd nog 
allemaal handmatig en ambachtelijk 
gemaakt. De zaken liepen goed. In 
1970 werd de winkel verbouwd en 
kwamen er nieuwe ovens. Ook werd 
het assortiment gebak en brood 
uitgebreid.

Voor de latere voortzetting van het 
bedrijf dachten Cees en Riet twee 
opties te hebben, zoon Wim en zoon 
Peter. Echter voor zoon Wim was een 
andere toekomst weggelegd. Hij 
werd priester. Peter zag het wel 
zitten om later de bakkerij over te 
nemen. Vader Cees zei wel eens 
gekscherend ‘Ik heb er een voor het 
geestelijke brood en een voor het 
lichamelijke brood’. Peter trad in 
dienst nadat hij eerst een jaar erva-
ring had opgedaan bij bakkerij Burg-
meijer in Castricum. Hiervoor door-
liep hij de LTS, afdeling consumptief. 
Peter (60) en Jola (59) trouwden in 
1983. Toen Peters vader in 1987 een 
ongeluk kreeg namen hij en Jola het 
bedrijf over. Kort hierop volgde er 
opnieuw een verbouwing omdat het 
bedrijf gemoderniseerd en geauto-
matiseerd moest worden.
Strategische keuze

Toen het winkelcentrum aan de 
Vuurbaak in 1993 verscheen 
vestigden Peter en Jola hier een 
tweede bakkerswinkel. Dit was een 
strategisch besluit. Peter: ,,Het was 
aanvankelijk onduidelijk wie en wat 
zich allemaal in het winkelcentrum 
zou gaan vestigen. Maar toen ik 
hoorde dat een bakker van buiten 
Limmen er een bakkerszaak wilde 
beginnen was de keuze snel 
gemaakt. Ik hoefde er geen concur-
rent bij.” De winkel aan de Dusseldor-
perweg bleef nog negen jaar 
bestaan. In 2002 verdween deze. Het 
pand werd toen alleen nog gebruikt 
als opslagruimte en voor het 
bereiden van producten die aan de 
Vuurbaak werden verkocht.
Stoppen

In juni 2018 verkochten Peter en Jola 
de winkel aan de Vuurbaak aan Piet 
Kerssens. Hieraan lagen meerdere 
redenen ten grondslag. Peter: ,,Ik 
stond voor belangrijke investeringen 

en wilde ook een stapje terug doen. 
Je wordt tenslotte toch wat ouder. 
Echter, voor mij was geen opvolger. 
Onze twee dochters en mijn zoon 
hebben een andere toekomst voor 
ogen. We vonden het een goed 
moment om te stoppen.” Kerssens 
nam het personeel over en Peter 
trad bij hem in loondienst. Op 2 
maart van dit jaar werd het pand aan 
de Dusseldorperweg verkocht. De 
verkoop heeft een lang aanlooptra-
ject gehad. Het pand krijgt waar-
schijnlijk een woonbestemming.
Terugblik

Peter en Jola blikken met plezier 
terug op de periode die achter hen 
ligt Jola:,,Nog steeds komen we 
mensen tegen die zeggen dat ze ons 
brood missen. Vooral ons elfgranen-
brood en het sesam bruinbrood met 
het krokante korstje. Dat is toch wel 
leuk om te horen.” Peter vult haar 
aan. ,,Ik denk dat de liefde voor het 
vak, onze aandacht voor de klant en 
de goede kwaliteit grondsto�en van 
onze producten ons brood speciaal 
maakten. Ook waren mensen altijd 
gecharmeerd van onze spouwers. 
Dit zijn beschuitbollen met anijs. Je 
eet ze met roomboter en veel suiker. 
Deze werden altijd verkocht als het 
Limmer kermis was. Het vormde een 
goede ondergrond als je later op de 
kermis aan het bier ging. Bakker 
Breed verkocht deze al. Gelukkig 
heeft hij bij de overdracht van de 
zaak aan mijn ouders het recept op 
de binnenkant van een sigaren-
doosje geschreven. Piet Kerssens 
verkocht ze aanvankelijk niet, maar 
zijn winkelbedienden werden gek 
van het gezeur van klanten die spou-
wers wilden hebben. Nu zijn ze hier 
ook te krijgen.”

Peter en Jola hebben ook �jne herin-
neringen aan Koninginnedag in het 
jaar dat Limmen 1250 jaar bestond. 

De winkel liep toen helemaal vol 
met mensen in oude klederdracht, 
die voor de broodtafel kwamen. 
,,Met de jaarmarkt kwam met altijd 
tompoezen en Parijse soezen bij ons 
halen”, zegt Peter.

Sloophamer
Wat doet het met het stel nu het 
laatste stukje herinnering aan 
Bakkerij Bakker wordt gesloopt? 
Peter haalt de schouders op. ,,Eigen-
lijk niet zo veel”, zegt hij. Jola zegt 
dat het een emotioneel moment 
was toen de ovens in 2018 voor de 
laatste keer werden uitgezet. 
,,Hiermee werd symbolisch het hart 
van de bakkerij stil gezet. Er zijn toen 
wel wat traantjes gevloeid. Tenslotte 
bepaalde de bakkerij een groot deel 
van ons leven. Ook de dag dat we bij 
de Vuurbaak stopten maakte diepe 
indruk. Naast cadeaus kregen we 
van onze vaste klanten een schrift 

vol met bedankjes, mooie herinne-
ringen en lieve wensen voor de 
toekomst.”
Peter: ,,Voordat we de sleutel van het 
oude pand aan de Dusseldorperweg 
overdroegen zijn we nog met broers, 

zussen en hun kinderen door alle 
vertrekken gelopen om te kijken 
waar we toen sliepen, waar de 
woonkamer was en waar alle appa-
ratuur had gestaan. Het was een 
soort afscheid voor ons. Broer Wim 
was ook speciaal gekomen. Hij keek 
voor de laatste keer vanuit het raam 
van zijn toenmalige slaapkamer naar 
de toren van de Corneliuskerk. Dit 
was destijds de plaats waar zijn 
roeping voor het priesterschap 
ontstond.” Peters moeder Riet had de 
verkoop wel zien aankomen, maar 
had er toch wel wat last van.

Nieuw start
Bij de vraag hoe het leven in loon-
dienst en zonder bakkerij bevalt 
roept Peter ,,Geweldig!”, terwijl hij 
beide armen in de lucht steekt. ,,In 
plaats van 70 uur werk ik nu 38 uur 
per week en ik kan de zorgen achter 
mij laten. Jola werkt tegenwoordig 

in de bakkerij, respectievelijk winkel 
van een tankstation in Heiloo. 
Peter: ,,Eindelijk hebben we tijd om 
één dag per week op ons kleinkind 
Jip (4) te passen. Dat is echt 
genieten!”

Limmen - Tot voor kort was Bakkerij Bakker een begrip in Limmen en omgeving. Peter Bakker die het bedrijf in 
1987 van z’n vader overnam vond het na 31 jaar welletjes en verkocht de zaak medio 2018. In de oorspronke-
lijke winkel aan de Dusseldorperweg werd tot die tijd het brood bereid. Binnenkort gaat het pand onder de 
sloophamer.

Oude pand Bakkerij Bakker onder sloophamer

Peter en Jola Bakker kijken terug op een kleurrijke periode in hun leven. Foto: Henk de Reus

Vader Cees Bakker, toen nog 
werkzaam voor bakker Breed. 
Foto: aangeleverd

De winkel aan de Dusseldorperweg sinds de verbouwing in 1970. Foto: aangeleverd

Peter Bakker bezig met het opbollen van Toscaanse bollen. Foto: aangeleverd

Het vaste winkelteam voordat het bedrijf werd beëindigd. Van links naar rechts: Loes 
Nijman, Elma Achterberg, Brigitte Boon, Emmy Dirkson en Jola Bakker. 
Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Hij was nog een broekie van 17 en 
kwam net van de LTS toen hij in 1972 
als monteur in dienst trad bij garage 
Van der Steen en Kleverlaan. Zijn 
huidige directeuren, Jan en Ron 
Kleverlaan, zijn kinderen van voor-
malig eigenaar Cor Kleverlaan en zijn 
vrouw Tiny. Toen Jan in dienst trad 
was directeur Jan een lopertje terwijl 
broertje Ron nog door de ooievaar 
moest worden afgeleverd. Jan leerde 
snel de kneepjes van het vak en in 
de avonduren volgde hij een oplei-
ding tot tweede, en later eerste 
monteur. Jan: ,,Ik wist inmiddels zo 
veel van het vak van automonteur 
dat ik stagiaires begeleidde. Soms 
kregen zij na hun stage een vaste 
baan in de garage, terwijl anderen 
hierna een eigen garage begonnen. 
Dit vervulde mij soms met trots.” Jan 
werd de eerste APK-keurmeester 
binnen het bedrijf.

Ontwikkelingen
Van der Steen en Kleverlaan 
verdween en Jan verhuisde in 1999 
mee naar garage Kleverlaan aan de 
Rijksweg. Hij was getuige van de 
technische ontwikkelingen op auto-
gebied. Jan: ,,Als je nu een auto 
wegbrengt voor een grote beurt, 
merk je geen verschil als je deze 
weer ophaalt. Dit komt door een 

aantal technische ontwikkelingen. 
Kleppen stellen zich tegenwoordig 
automatisch, bougies hoeven 
minder snel te worden vervangen, 
remmen stellen zichzelf af en 
contactpunten hoeven niet meer ‘op 
tijd’ te worden gezet. Het beroep van 
automonteur is in de loop der tijd 
veranderd omdat er veel elektronica 
is bijgekomen, zoals het 
motormanagementsysteem.”

Plezier
Jan kijkt met plezier terug op z’n 
werkzame periode. ,,Ik vond het leuk 
om aankomende monteurs te bege-
leiden en te zien groeien. De onder-
linge sfeer met de collega’s was altijd 
goed en ik vond de contacten met 
de vaste klanten altijd plezierig. Een 
praatje vonden ze altijd wel leuk. 
Met een aantal vaste klanten had ik 
een prima band. Ook kijkt jan met 
plezier terug op z’n 40 jarig dienstju-
bileum. ,,Het bedrijf heeft toen �ink 
uitgepakt en er waren veel vaste 
klanten aanwezig.”

Waardering
De huidige directie van het bedrijf is 
lovend over Jan. Jan Kleverlaan: ,,Jan 
is echt van de oude stempel: recht 
door zee, hart op de tong, trouw, 
hard werkend en een sociaal 
bewogen mens. Bij ziek, zeer of 
tegenslag bij collega’s was Jan altijd 

de eerste die contact opnam. Hij was 
onze rechterhand bij het opleiden 
van de huidige monteurs.”

Toekomst
Jan ziet de toekomst wel zitten. Hij is 
een fervent sporter en heeft de halve 
wereld gezien. Hij liep vele mara-
thons, beklom de Kilimanjaro en de 
Mount Everest, �etste door Amerika, 
Alaska, Japan en naar de Noordkaap 
en schaatste heel wat kilometers bij 
elkaar. Vaak was hier een goed doel 
aan verbonden. De kilometers die 
zijn benen a�egden komen in de 
buurt van de tellerstand van menige 
auto die hij nakeek. Jan: ,,Wat in 
eerdere jaren ‘uitdagingen’ waren 
zijn nu ‘belevenissen’ voor mij 
geworden. ,,Ik heb eindelijk wat 
meer tijd om in m’n eigen garage 
aan m’n auto te sleutelen. Ik ga één 
dag per week als vrijwilliger in de 
duinen werken en probeer ook eens 
per week met m’n zoon te kanoën.”

Afscheid
Vandaag neemt Jan afscheid van z’n 
werkgever. Door corona zal het 
afscheid sober zijn. Toch wordt hij 
niet vergeten want hij ontvangt een 
speciaal gemaakte ‘Jan Veldt krant’ 
waarin collega’s, vrienden en familie 
wensen en herinneringen hebben 
opgetekend. Morgen is het weer 
feest want dan wordt hij 66 jaar.

Akersloot - Flexbanen zijn tegenwoordig in. Je hebt mazzel als je een vaste baan hebt. Vroeger was een vast 
dienstverband normaal, zo ook voor Jan Veldt (65). Hij trad 49 jaar terug in dienst bij garage Van der Steen en 
Kleverlaan in Limmen. Morgen gaat hij met pensioen. Jan zag vele collega’s komen en gaan en zijn vak 
veranderen.

Jan Veldt bijna halve eeuw
bij dezelfde werkgever

Een nog jonge Jan Veldt tijdens zijn beginjaren bij garage Van der Steen en Kleverlaan. Foto: aangeleverd

Vanaf donderdag heeft Jan meer tijd om in zijn eigen garage aan z’n auto te sleutelen. Foto: Henk de Reus

Castricum - Vorig jaar bleek een 
ontmoeting van Piet en Elly Ooms 
uit Castricum met de Nederlandse 
vertegenwoordiging van Stichting 
MOS Suriname, Carlo en Elisabeth 
Godlieb, niet zonder gevolgen. Een 
spontane samenwerking voor de 
realisatie van een goede-doelen-
project in Suriname was een feit.

Piet en Elly hebben de afgelopen 
maanden diverse goederen, zoals 
nieuwe �etsen en kleding voor 
kinderen en volwassenen, grote 
partijen kinderspeelgoed en aller-
hande spullen voor in en rond het 
huis, voor bewoners van Suriname 

ingezameld. Maar liefst twee 20-voets 
containers werden gevuld. Stichting 
Unbuntu Nederland, een aan Stich-
ting MOS gelieerde organisatie, heeft 
zich garant gesteld voor de kosten 
van de afvaart naar Suriname. De 
containers worden binnenkort in 
Suriname verwacht. Volgens Carlo en 
Elisabeth Godlieb zullen de goederen 
worden verdeeld in de Surinaamse 
districten Saramacca en Coronie. 
De organisatoren en vertegenwoordi-
gers van Stichting MOS Suriname en 
Stichting Unbuntu Nederland zijn blij 
met deze samenwerking. Het ligt in 
de bedoeling om meer containers 
richting Suriname te brengen.

Containers klaar voor
de vaart naar Suriname

Links Elly en Piet Ooms, rechts Carlo en Elisabeth Godlieb. Foto: aangeleverd

Bewoners rond Schiphol stappen 
naar de rechter. Ze zijn het zat. Hun 
gezondheid en hun woongenot zijn 
in gevaar. Langdurige blootstelling 
aan lawaai en vervuiling door vlieg-
verkeer leiden tot ernstige gezond-
heidsklachten. En ook het woon-
genot wordt zwaar aangetast. Deze 
feiten zijn niet nieuw. De overheid is 
ervan op de hoogte en heeft de taak 
de bewoners tegen deze negatieve 
e�ecten van het vliegverkeer te 
beschermen. Echter, als het om de 
luchtvaart gaat, dan geeft de over-
heid niet thuis. Bewoners rond lucht-
havens voelen zich behandeld als 
tweederangsburgers. Ze stappen 
daarom naar de rechter.

Dankzij het beleid van de Rijksover-
heid heeft Schiphol de laatste jaren 
vrijwel ongebreideld kunnen groeien 
tot inmiddels meer dan 500.000 
vluchten per jaar. Dit betekent voor 
alle omwonenden een forse toename 
van geluidshinder, luchtvervuiling en 
neerstortgevaar. En of het niet 

genoeg is, gaat de gepresenteerde 
‘luchtvaartnota 2020-2050’ nog eens 
uit van een verdere groei tot 800.000 
vluchten per jaar. Drie bewonersver-
enigingen hebben zich verenigd in 
de Stichting Recht op Bescherming 
tegen Vliegtuighinder. Samen met 
zoveel mogelijk bewoners en bewo-
nersverenigingen uit de wijde 
omtrek van Schiphol, starten zij een 
civiele procedure om via de rechter 
de minister te dwingen tot adequate 
rechtsbescherming tegen 
vliegtuighinder.

De stichting beroept zich daarbij 
onder meer op het recht op onge-
stoord woongenot zoals bedoeld in 
het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. Het voeren 
van een civiele procedure tegen de 
staat kost veel geld. Daarom kan de 
stichting haar werk alleen maar doen 
met behulp van donateurs. Doe mee 
en steun ons. Kijk op www.bescher-
mingtegenvliegtuighinder.nl voor 
meer informatie.

Advertorial

Castricum - Iedereen heeft recht op 
een feestelijke paasmaaltijd, maar 
niet iedereen is �nancieel in staat om 
er echt iets moois van te maken. 
Daarom staan vrijwilligers van de 
Pancratiuskerk aanstaande vrijdag 
weer op het plein voor de kerk aan 
de Dorpsstraat 113 om tussen 10.00 
en 12.00 uur producten in te zamelen 
voor de voedselbank. Houdbare 
levensmiddelen, maar ook zaken als 

tandpasta en dergelijke zijn van 
harte welkom. Zoals gebruikelijk kan 
ook geld worden gedoneerd. Met de 
maandelijkse inzameling zorgt men 
voor een gedeeltelijke aanvulling van 
de benodigde houdbare voedsel-
waren bij de Voedselbank IJmond-
Noord. ,,Samen zorgen wij voor 
‘Vrolijke Paasdagen’ voor iedereen! 
De gebruikers van de voedselbank 
zijn u zeer dankbaar.’’

Weer inzameling voor voedselbank
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Castricum - Ouders die erover twij-
felen of ze hun kinderen moeten 
laten inenten, kunnen hierover in 
gesprek gaan tijdens een webinar 
dat plaatsvindt op 22 april. In 
Castricum ligt de vaccinatiegraad 
bij kinderen onder de 15 jaar 
aanmerkelijk lager dan het aanbe-
volen percentage van 95%. 
Daarmee wordt de kans op het 
uitbreken van een infectieziekte in 
Castricum steeds groter.

De meeste ouders in Nederland - 
tussen de 92% en 99% - laten hun 
kinderen inenten. Zij zien de voor-
delen: vaccinaties kunnen voor-
komen dat een kind erg ziek wordt of 
naar het ziekenhuis moet. In 
Castricum ligt het percentage echter 
op slechts 87,9% en daarbij wordt de 
groepsbescherming niet in 
voldoende mate gehaald. Het 
webinar wordt georganiseerd in 
samenwerking met Fred Slijkerman, 

arts en kenner op het gebied van 
infectieziektebestrijding. Deelname 
is gratis, het begint om 19.30 uur. Kijk 
op www.castricum.nl/inenten voor 
meer informatie en aanmelden.

Rijksvaccinatieprogramma 
kinderen
Het Rijksvaccinatieprogramma voor 
kinderen tot en met 14 jaar 
beschermt tegen twaalf infectie-
ziekten. De inentingen zijn gratis, 
omdat we het in Nederland belang-
rijk vinden dat kinderen gezond 
opgroeien. Meer informatie hierover 
is op www.rijksvaccinatieprogramma.
nl te vinden. Twijfelt u zelf of u uw 
zoon of dochter wel of niet wilt laten 
inenten? En bent u niet in staat om 
deel te nemen aan het webinar? Het 
is altijd mogelijk een vaccinatiecon-
sult aan te vragen bij het consultatie-
bureau van Jeugdgezondheidszorg 
Castricum of om in gesprek te gaan 
met uw huisarts.

Voorlichting over bestrijding 
van infectieziekten

Jaarlijks worden zo’n twee miljoen vaccinaties gegeven in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma. Foto: aangeleverd

Regio - De provincie Noord-Holland 
investeert 10,3 miljoen euro in haar 
landschap. Het geld gaat onder 
andere naar de Stelling van 
Amsterdam en een nieuw te ontwik-
kelen groene strook - de Westein-
derscheg - tussen Amsterdam en 
Aalsmeer. Het is één van de beloftes 
uit het coalitieakkoord van Gedepu-
teerde Staten. De afgelopen tijd is 
uitgezocht welke gebieden binnen 
afzienbare tijd verbeterd en 
versterkt kunnen worden. Daarbij is 
ook expliciet gekeken naar meer 
mogelijkheden voor recreatie.
Gedeputeerde Esther Rommel: ,,Met 

deze grote bedragen kunnen we 
echt wat betekenen voor ons land-
schap. Ik ben met name onder de 
indruk van de mogelijkheden van de 
Westeinderscheg. De druk op het 
groen in de metropoolregio 
Amsterdam blijft onverminderd 
groot. Door dit gebied onder het 
Amsterdamse Bos in te richten voor 
recreatie en natuur, krijgen inwoners 
een nieuwe mogelijkheid om de rust 
op te zoeken. Daarom reserveren we 
hier ruim 2 miljoen euro voor.”

Stelling van Amsterdam
De liniedijken van de Stelling van 

Amsterdam, de verdedigingslinie 
rondom Amsterdam en aangelegd 
tussen 1880 en 1914, zijn aange-
merkt voor een opknapbeurt. Linie-
dijken zijn speciaal aangelegde 
dijken om inundatiewater tegen te 
houden en wapens achter op te 
stellen. Ook recreatieve en educa-
tieve mogelijkheden worden 
meegenomen. Hiervoor reserveert 
de provincie 2 miljoen euro.

Oer-IJ en buitenpoort Castricum
4 miljoen euro gaat naar het 
versterken en verbeteren van het 
groen in de bijzondere provinciale 
landschappen van Schagen en 
Noord-Kennemerland. Ook wordt 
van dit bedrag de beleving van het 
getijdenlandschap van de Oer-IJ 
verbeterd. Deze zijtak van de Rijn 
stroomde eeuwen geleden tussen 
Zaanstad, Velsen en Alkmaar en 
mondde uit in de zee bij Castricum. 
Daarnaast gaat een deel naar het 
maken van een zogeheten buiten-
poort in Castricum. Buitenpoorten 
zijn spoorwegstations vlakbij natuur 
en daardoor een startpunt om van 
het buitenleven te genieten.

De komende maanden werkt de 
provincie de plannen voor deze 
gebieden verder uit met de 
betrokken gemeenten en 
organisaties. 
Voor de liniedijken van de Stelling 
van Amsterdam komt in het voorjaar 
een uitvoeringsprogramma.

10,3 miljoen voor verbetering 
Noord-Hollands landschap

Het gebied Westeinderscheg bij Amsterdam wordt ingericht voor recreatief verblijf. 
Foto: aangeleverd

Regio - Deze week zijn de Media 
Ukkie Dagen, bedoeld om aandacht 
te vragen voor mediawijsheid in de 
opvoeding van kinderen van 0 tot 6 
jaar. Ter voorbereiding hierop gingen 
medewerkers van Bibliotheek Kenne-
merwaard vorige week gehuld in een 
berenpak met een bak�ets langs bij 
de kinderopvang. De BoekStartcon-
sulenten van Bibliotheek Kennemer-
waard brachten daar het Media 
Ontdekpakket langs.
Verschillende soorten media kunnen 
een mooie bijdrage leveren aan de 
taalontwikkeling van je kind. Maar 
welke kun je nu het beste inzetten? 
Er is zoveel media in de wereld van 

nu. De BoekStartconsulenten willen 
graag bereiken dat de professionals, 
de pedagogisch medewerkers, 
ouders inspireren en informeren en 
de juiste handvatten geven om de 
kinderen mee te nemen op ontdek-
kingsreis. Samen genieten van alle 
mogelijkheden, media met de juiste 
inhoud, in een goede balans, on- en 
o�ine.

Media Ukkie Dagen
Jonge kinderen weten de weg in de 
‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. 
Ze swipen op de tablet of smart-
phone zo naar hun favoriete �lmpje 
of app. Kinderen beleven hier veel 

plezier aan en voor ouders geeft het 
af en toe een momentje voor henzelf. 
Maar dreumesen, peuters en kleuters 
zijn nog te klein om er wijs mee om 
te gaan en begeleiding van ouders 
en verzorgers is nodig. Wist je dat 
door het samen kijken van een 
�lmpje of samen spelen van een 
online spelletje een kind er ook echt 
iets van opsteekt? En dat de afwisse-
ling met andere activiteiten, zoals 
buitenspelen, belangrijk is?

Onderdeel van opvoeding
In het mediagebruik van het kind ligt 
meer dan wat je als ouder misschien 
op het eerste oog ziet. Het is onder-
deel van de opvoeding. Door samen 
van media te genieten kunnen 
kinderen volop de kansen van media 
benutten en blijven de risico’s 
beperkt. Het thema van de Media 
Ukkie Dagen 2021 is daarom: Ik zie, ik 
zie wat jij niet ziet.

Tips over mediagebruik
Ouders en verzorgers van jonge 
kinderen krijgen tips om aan de slag 
te gaan met het mediagebruik 
binnen het gezin. De consulenten 
van Bibliotheek Kennemerwaard 
delen hun tips via de kanalen op 
sociale media. Ze geven antwoord op 
vragen als: hoe kun je als gezin 
samen plezier beleven aan media? 
Welke inhoud past goed bij je kind? 
Hoe kun je jouw kind veilig bege-
leiden op de tablet? En hoe zorg je 
voor de juiste balans in momenten 
met en zonder media?

Media Ukkie Dagen: aandacht voor 
mediagebruik jonge kinderen

Met de bak�ets langs de kinderopvang. Foto: aangeleverd

Regio - De media staan er vol van en 
het is steeds vaker het gesprek van 
de dag: wat doe jij om je woning te 
verduurzamen? Is het nog wel 
rendabel om te investeren in duur-
zame woonoplossingen? Tijdens het 
gratis online event Duurzamer 
Wonen vertellen experts, waaronder 
bouwkundige Bob Sikkes, ontwikke-
lingsmanager Peter van Oeveren van 
Bouwfonds gebiedsontwikkeling 
(BPD) en een adviseur Duurzaam 
Wonen van Rabobank hoe je stappen 

kunt zetten in energie besparen en 
wat dit oplevert. Daarnaast wordt 
inzicht gegeven in welke mogelijk-
heden er zijn om je woning te 
verduurzamen en hoe je dit kunt 
�nancieren. Het webinar wordt op 
dinsdag 6 april om 19.30 uur live 
uitgezonden vanuit de Gasfabriek in 
Alkmaar. Via https://rabo.nl/noord-
hollandnoord/wonen kunnen 
belangstellenden zich aanmelden. 
Zowel klanten als niet klanten van 
Rabobank zijn van harte welkom.

Webinar Duurzamer Wonen

Van sedumdak tot zonnepanelen, er zijn heel wat opties op het gebied van 
duurzaam wonen. Foto: aangeleverd
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LEZERSPOST

Mijn kleindochter laat met deze kindertekening zien hoe haar sjieke 
natuurlijke omgeving is veranderd. De bomen hebben haar schaduw 
gegeven en bij regen een schuilplek, ze vindt dat we zuinig moeten zijn 
met de natuur en de bomen. De kindertekening spreekt voor zich als je er 
goed naar kijkt.

Marion de jonge

Zuinig zijn met de natuur

Castricum - Bij de Zonnebloem 
draait het om allemaal mensen. 
Omdat in deze vreemde tijd veel 
reguliere activiteiten niet doorgaan, 
zoekt de organisatie steeds naar 
alternatieven om toch het contact 
met de gasten te blijven onder-
houden. Het is voor deze doelgroep 
niet altijd even gemakkelijk om 
zomaar even de deur uit te gaan, een 
ommetje te maken of een bezoekje 
te brengen. Gelukkig zijn er dan weer 
die dagen waarop de Zonnebloem 
iets extra’s voor de gasten kan doen. 
De vrijwilligers brengen deze week 
een leuk paaspresentje persoonlijk 
bij de gasten langs. Dit is niet alleen 
leuk voor de gasten maar geeft de 
vrijwilligers ook weer een contact-
moment met de gewaardeerde 
gasten. Tijdens het bezoek spreekt 
het voor zich dat iedereen zich uiter-
aard aan de coronamaatregels houdt 
door afstand te bewaren en een 
mondkapje te dragen. De vrijwilligers 
van de Zonnebloem Castricum | 

Bakkum wensen iedereen een heel 
�jn Pasen en blijf gezond! Meer 
weten over stichting De Zonne-
bloem> Neem vrijblijvend contact op 
via www.zonnebloem.nl/castricum-
bakkum of bel met Minou Spits: 06 
15266166.

Paaspresentje van Zonnebloem

Een gast van de Zonnebloem met het zojuist ontvangen paaspresentje.
Foto’s: aangeleverd

,,Het idee voor veilige �etspaadjes in 
Lego zit al een paar jaar in mijn 
hoofd”, zegt Marcel Steeman. Tijdens 
het spelen met de bouwblokjes, 
samen met zijn zoontje Dorus, 
ontstond de verbazing. Marcel, oud-
wethouder in Castricum en inmid-
dels Statenlid voor D66 in Noord-
Holland, maakt zich ook in de politiek 
druk om veilig �etsen. ,,In Nederland 
zijn we zo ontzettend gewend aan 
veilige, brede en vrij-liggende �ets-
paden dat het meteen opvalt als er 
ergens anders, bijvoorbeeld op 
vakantie, niet aan de �etsers is 
gedacht. Ook in Lego bleek dat de 
auto alle ruimte krijgt op de speciale 
wegplaten, maar voor een veilig �et-
stochtje geen plaats is.”

De grootste stad van de wereld
,,Lego is toch de grootste stad van de 
wereld, waar misschien ook wel de 
meeste kinderen ter wereld spelen”, 
aldus Steeman. ,,En met een bedrijf 

dat gevestigd is in Denemarken, toch 
ook een echt �etsland, is het des te 
verbazingwekkender dat er geen 
�etspaden zijn.” In zijn zoektocht 
kwam Steeman wel iets heel opval-
lends tegen: in de jaren 80 waren er 
wél kleine �etspaadjes op de plastic 
wegen, maar die zijn in de loop van 
de tijd weer verdwenen. ,,Net als in 
het echte leven zijn de auto’s in Lego 
steeds groter geworden, waardoor er 
minder ruimte was op de weg en de 
�etspaadjes weer zijn gesneuveld.”

Lego Ideas
Marcel besloot zijn verbazing in actie 
om te zetten, maar contact leggen 
met Lego om een vraag te stellen 
bleek niet mogelijk. ,,Lego is een 
wereldwijd merk en kan gewoon niet 
op alle vragen van enthousiaste-
lingen als ik in gaan”, vertelt Marcel. 
,,Daarom hebben ze een speciale 
website waarop goede ideeën 
kunnen worden ingediend: Lego 

Ideas. Met 10.000 steunverklaringen 
gaat Lego bekijken of het idee kan 
worden omgezet in een echte set om 
wereldwijd in de winkels te leggen. 
Steeman pakte de computer - de 
Lego-�etspaden bestaan immers niet 
- en knutselde samen met zijn 
zoontje een digitaal Lego-setje in 
elkaar. Mét �etspaden. ,,Blauwe �ets-
paden, want Deense �etspaden zijn 
blauw.” Steeman diende zijn idee in 
op de website Lego Ideas en kreeg 
toestemming van Lego om te 
proberen 10.000 supporters te 
vergaren.

De wereld rond
,,Ik dacht wel dat ik een goed idee 
had, maar ik ben overduidelijk niet 
de enige die zich verbaast over het 
ontbreken van Lego-�etspaadjes”, 
vertelt Steeman. Zijn idee trok 
binnen de kortste keren duizenden 
steunverklaringen aan en er 
verschenen artikelen op websites in 
Amerika, Italië, Tsjechië, Japan en 
Latijns-Amerika. Steeman lacht: ,,Ik 
heb mijn naam op veel verschillende 
manieren geschreven zien worden 
en ik heb in veel verschillende talen 
het woord voor ‘�etspad’ geleerd.” En 
na artikelen in een heel aantal 
kranten, waaronder Trouw en de 
Belgische krant De Morgen, 
verscheen Steeman tot zijn grote 
verbazing ineens in beeld bij de 
Belgische satirische show ‘De Ideale 
Wereld’. ,,Ze hadden zelfs een heel 
item gemaakt met een animatie van 
mijn �etspaden, echt enorm grappig.” 
En dat het een vrolijk nieuwsitem is 
blijkt ook wel; Steeman mocht met 
zijn zoontje op Radio2 komen 
vertellen over de plastic bouwsteen-
tjes en afgelopen week waren ze zelfs 
tip-van-de-dag bij RTL Nieuws.

Laatste loodjes
De teller op Lego Ideas staat nu op 
8500 steunverklaringen. Bijna 
genoeg dus. Maar Steeman blijft 
oproepen om zijn idee te steunen en 
de laatste supporters binnen te 
halen. Het idee voor Lego-�ets-
paadjes kan gesteund worden op 
Lego Ideas (even zoeken op Bike 
Lanes) of via bit.ly/lego�ets.

Castricum - Een moment van verbazing was het. Wel een �ets in een 
Lego-setje, maar nergens in de plastic steentjeswereld een plaats waar 
die �ets veilig kan rijden. ,,Waarom zijn er in Lego nog geen �etspaden?” 
vroeg Castricummer Marcel Steeman zich af. Zijn initiatief om in Lego 
veilige �etspaadjes te maken ging de wereld rond en staat bijna op het 
punt om door Lego zelf overgenomen te worden.

Castricums Lego-initiatief
gaat de wereld rond

Marcel Steenman en zijn zoontje Dorus met hun Lego. Foto: aangeleverd

Een voorbeeld van een weg met �etspad van Lego, zoals Marcel en Dorus het 
bedacht hebben. Foto: aangeleverd








