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Door Mardou van Kuilenburg

In de plannen voor het spoorboek-
loos rijden, ook wel Programma 
Hoogfrequent Spoor (PHS) genoemd, 
is een lijst opgesteld met overwegen 
die aangepast moeten worden om 
de plannen door te kunnen zetten. 
De Beverwijkerstraatweg ontbreekt 
in het zogenaamde Ontwerp Tracé-
besluit (OTB) van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Het 
college is ‘zowel verbaasd als 
bezorgd’, want het oplossen van het 
knelpunt is door het ministerie zelf 
als randvoorwaardelijk verklaard om 
extra treinen te laten rijden.

‘Geen geld, geen project’
Wethouder Paul Slettenhaar: ,,We zijn 
enige tijd geleden gestart met de 

verkenning voor een ongelijkvloerse 
situatie. Het heeft niet veel zin om 
dat bestuurlijk door te zetten als het 
ministerie niet over de brug komt. 
Serieuze deelname van het minis-
terie is een voorwaarde om PHS in te 
voeren. Geen geld is geen project.” 
Het college gaat in beroep tegen het 
tracébesluit en heeft een zienswijze 
ingediend.

‘Oplossing van groot belang’
De overgang van de Beverwij-
kerstraatweg is al jaren onderdeel 
van gesprek. Slettenhaar: ,,De oplos-
sing voor deze overweg is om twee 
redenen van groot belang. Ten eerste 
voor de verbetering van veiligheid en 
leefbaarheid voor onze inwoners, 
ondernemers en bezoekers. Ten 
tweede voor de regio als geheel. We 

willen als regiogemeenten allemaal 
de bereikbaarheid op een duurzame 
wijze verbeteren en de extra treinen 
zijn daarin essentieel. Zeker ook in de 
toekomst, om extra woningen in de 
regio te kunnen bouwen.”

On hold
Er zijn de afgelopen periode vier 
oplossingen onderzocht om de 
problematiek rondom de overweg 
op te lossen. Deze maand wilde het 
college een voorkeursvariant naar 
buiten brengen. Dat wordt op de 
lange baan geschoven. ,,De 
gemeente staat onder preventief 
toezicht van de provincie, dan 
kunnen we zo’n project niet 
optuigen. We gaan eerst in gesprek 
over het tracébesluit. We ronden het 
participatietraject met omwonenden 
af tot het ministerie over de brug 
komt. Een oplossing voor de Bever-
wijkerstraatweg is er voorlopig nog 
niet.”

Castricum - Er komt vooralsnog geen �nanciële bijdrage vanuit de over-
heid om de ‘probleemoverweg’ aan de Beverwijkerstraatweg aan te 
pakken. Wethouder Paul Slettenhaar noemt het besluit ‘teleurstellend’.

Oplossing Beverwijkerstraat-
weg laat op zich wachten

Castricum -  Vorige week woensdag konden we genieten van de eerste warme lentedag, waar de temperatuur opliep tot zo’n 19 graden. Voor een fris bad 
hadden Sonja (6), David (3), Thomas (8) en Jona (6) geen tijd. Ze hadden het te druk met het bouwen van een zandkasteel. Dit plan bleek gaandeweg te hoog 
gegrepen. Ze stelden hun ambities bij en kozen toch maar voor een speelberg. Op Tweede Paasdag richtte een noordwesterstorm schade aan op het strand. 
Naast harde wind werd Castricum ook verrast met hagel en sneeuwvlokken. Het kwik bleef steken op 6 graden. Foto links: Henk de Reus. Foto rechts: aangeleverd 

Zon, sneeuw en storm: een week vol contrast 
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Gebraden gehaktballen 
1,65 p/st 

Soep van de week  

 COURGETTESOEP € 4,99 
MET VERSE COURGETTES 

vleeswarentrio 
SCHOUDERHAM 

ZEEUWS SPEK    
SMEERWORST                      

      
Maaltijd v/d week   voor 2 pers 

RODE KOOL + PUREE 
+ DRAADJESVLEES MET 

LIMMER BIER  € 6,99 
 

Burgemeester Mooijstr 29 / 37 Castricum      

€ 5,99 

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

Gebraden gehaktballen
             € 1,65 p.st.

SOEP V/D WEEK:
COURGETTESOEP

 € 4,99 
VLEESWARENTRIO 
SCHOUDERHAM

ZEEUWS SPEK
SMEERWORST

 € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
RODE KOOL + PUREE + 
DRAADJESVLEES MET 

LIMMER BIER
€ 6,99

Kant en klaar

EEN SLOF MET VANILLEROOM, 
LIMOENMERINGUE EN DE 
FRISZURE SMAAK VAN 
FRAMBOZEN.

PAVLOVA SLOF
9,95

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

D E Z E 
W E E K  I N 

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



2 inderegio.nl • 7 april 2021NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.425

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

Let op
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WWW.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 8 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab

ZATERDAG 10 APRIL
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.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met koorzang. Voorganger: 
Pastor J. Olling. Er zijn 30 kerk-
gangers welkom tijdens de 
viering,  na reservering. U kunt 
uw reservering doorgeven via 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl 

ZONDAG 11 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur, pastor 
Eveline Masetti. Te beluisteren 
op Radio Castricum en te volgen 
via een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, rector Jeroen de Wit 
met voorzang van groep Joost 
Doodeman.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Arie-Jan Mulder.

H. Corneliuskerk Limmen
11 april 10.00 uur: Woord- en 
Communieviering met 
gemengde zanggroep. Voor-
ganger Pastor J. Olling. Er zijn 30 
kerkgangers welkom tijdens de 
viering,  na reservering. U kunt 
uw reservering doorgeven via 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

DINSDAG 13 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

DONDERDAG 15 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

Op werkdagen van 17.00 tot 
8.00 uur, weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en 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

Henk de Reus

Het coronavirus zorgde er vorig jaar 
voor dat de minicampings in 
Castricum, Akersloot en Limmen een 
dramatische start maakten. Links en 
rechts werd er van alles aan gedaan 
om de campings coronaproof te 
maken. Pas toen de lockdown a� iep 
begon het seizoen wat op gang te 
komen. Dit maakte het eerdere 
omzetverlies echter niet goed.

Boekingen
Omdat corona nog steeds rond waart 
en onduidelijk is of vakantie in het 
buitenland verantwoord is kiezen veel 
mensen ervoor om de vakantie in 
eigen land door te brengen. Vakantie-
parken en grote campings in Neder-
land merken dit. Er worden minstens 
zoveel boekingen gedaan als vóór de 
coronacrisis en vaak is zelfs een 
toename te zien. Ook de meeste eige-
naren van de lokale minicampings 
geven dit aan. De maand april is het 
op alle campings nog tamelijk rustig, 
maar vanaf de maand mei nemen de 
boekingen � ink toe. Hemelvaartsdag 

en het pinksterweekeinde zijn nage-
noeg overal volgeboekt. Dit geldt ook 
voor de periode vanaf juni tot half 
augustus. Toch merken enkele 
campings op dat mensen soms nog 
pas op de plaats maken.

Pas op de plaats
Huub van Diepen (De Sleutelhoeve): 
,,We merken wel dat mensen wat 
voorzichtig zijn. Ze vragen soms 
welke maatregelen we hebben 
getro� en en of ze hun geld terug 
kunnen krijgen als hun vakantie door 
corona onverhoopt niet door kan 
gaan.” Jacqueline Welboren (De 
Westert) zegt om die reden geen 
aanbetaling bij een reservering te 
vragen. Een van de campinghouders 
merkt op dat een buitenlands echt-
paar een eerdere boeking ongedaan 
heeft gemaakt omdat het na terug-
komst in het thuisland eerst een 
periode in quarantaine moet en 
opdraait voor de kosten van een 
coronatest.

Vaccinatie
Ook Wilma Veldt (Ormsby Field) merkt 

onzekerheid bij de gasten. 
,,Sommigen zijn terughoudend 
omdat zij niet met zekerheid weten of 
zij zijn ingeënt in de periode waar-
voor zij willen boeken. Gerard Swart 
(De Boekel) en Evelien Twisk (De Hooi-
berg) herkennen dit. ,,Er zijn mensen 
die een eerder geboekte periode om 
die reden naar een later moment 
hebben verplaatst”, aldus de laatste.

In eigen land
Gerard Swart signaleert meer 
boekingen dan andere jaren omdat 
mensen een vakantie in eigen land 
kennelijk veiliger vinden. Hij merkte 
het afgelopen seizoen dat er behoefte 
bestond aan privé sanitair-units. 
Swart: ,,Ik liet er om die reden vijf 
plaatsen. De energie wordt 
onttrokken aan zonnewarmte. Er is 
veel belangstelling voor de units.” 
Nathalie Adrichem krijgt dit jaar 
gasten die vóór corona altijd op 
vakantie naar Frankrijk gingen. 
Vanwege het virus kozen zij er vorig 
jaar voor om in Nederland te blijven. 
,,Het is ze toen zo goed bij ons 
bevallen dat ze dit jaar weer bij ons 
geboekt hebben.” 
Al met al lijkt het er dit jaar goed uit te 
zien voor de campingeigenaren. 
Hiermee kunnen zij de herinnering 
aan het vorige seizoen hopelijk snel 
achter zich laten.

Castricum - Uit onderzoek is gebleken dat 45 procent van de Nederlan-
ders eraan denkt om de vakantie dit jaar in eigen land door te brengen. 
Onzekerheid over het coronavirus is hier de oorzaak van. Vakantieparken 
en campings constateren een toenemend aantal boekingen. Merken de 
plaatselijk minicampings hier ook wat van?

Minicampings optimistisch 
over nieuwe seizoen

Ondanks corona zien de eigenaren van de minicampings in Castricum, Limmen en Akersloot het komende seizoen met 
vertrouwen tegemoet. Foto: Henk de Reus

LEZERSPOST

Fee Nuijens (18) schreef in het kader van de toela-
tingseis voor een studie aan de HKU een column over de 
recente gebeurtenissen bij kerken in Urk en Krimpen 
aan de IJssel. Haar moeder Mirjam las de column en 
schrijft ons: ,,Ik ben onder de indruk hoe ze op haar 
eigen manier met haar eigen visie de gebeurtenissen 
beschreven heeft.’’ Samen besloten moeder en dochter 
de column voor publicatie aan te bieden aan onze 
redactie.

Afgelopen weekend, tijdens de Palm Pasenviering in 
een kerk in Urk en Krimpen aan de IJssel, zat de christe-
lijke sfeer er goed in. Netjes gekleed met kinderen 
groot en klein liepen de kerkgangers de kerk in. Alleen 
al het feit dat ze met meer dan dertig mensen een 
groepsbijeenkomst organiseerden was voor journa-
listen een reden om een kijkje te nemen en verslag te 
doen over deze bijzondere Palmzondag. Daar waren de 
kerkgangers niet van gediend. Dus werd een journalist 
van RTV Rijnmond in de kraag gegrepen en werd een 
andere journalist van PowNed opzettelijk aangereden.
Hoe is het mogelijk dat mensen zo omgaan met de vrij-
heid van journalistiek. 

Ik snap de kritische vragen zeker van de journalisten. 
De kerkgangers gaan namelijk onder het mom van de 
grondwet naar de kerk. Zij gebruiken het recht van de 
grondwet als excuus om tegen de huidige coronaregels 
in met grote groepen samen te komen. Dit terwijl het 
recht van naar schoolgaan ook in de grondwet staat en 
ik samen met duizenden andere studenten al een jaar 
lang keurig thuis mijn onderwijs volg. Onder tussen 
zingen de kerkgangers zonder mondkapjes vrolijk nog 
even door.
De besturen van de desbetre� ende kerken hebben hun 
excuus aangeboden. Niet voor het forse aantal besmet-
tingen dat de mensen daar hoogstwaarschijnlijk 
hebben opgelopen en vervolgens verspreiden, de jour-
nalisten werden namelijk ook nog even met Gods 
zegen in de nek gehoest, maar wel voor de manier 
waarop de journalisten zijn behandeld... halleluja, en 
we vieren de Palmzondag gezellig verder.
Zelf raak ik nu ook wel in de christelijke sferen. 
Misschien dat ik volgend weekend een feestje ga geven 
met vrienden in onze plaatselijke kerk. Om het leven 
van jezus te vieren! Want naar de kerk gaan met z’n 
allen is nu eenmaal een grondwet.

Palm Palm Pasen
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Gemeentenieuws

Twijfelt u over het inenten van uw kind?
Ga erover in gesprek en doe mee aan het webinar 

Op dinsdagavond 13 april 2021 is er van 19.30-21.30 uur een online-bijeenkomst van 
de Overleggroep Strandgebied Castricum. U bent van harte welkom om deel te nemen! 
U kunt zich aanmelden via mirjamvanderhorst@debuch.nl. U ontvangt dan een link, 
waarmee u aan het overleg kunt deelnemen. De agenda voor deze bijeenkomst luidt:

19.30 uur   Opening voorzitter Mees Hartvelt 
19.40 uur   Presentatie Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland: haar belangen   
 aan de kust
20.10 uur   Korte pauze
20.15 uur  Presentatie PaanZEE: Parkeerfaciliteiten strand 
20.45 uur Toelichting gemeente: Status Kadernota strand
21.00 uur   Presentatie Hoogheemraadschap HHNK: monitoring zand en   
 heroverweging verplaatsen strandpaviljoens in september 2021
21.15 uur Presentatie gemeente: Kunst aan Zee
21.25 uur -21.30 Ruimte voor vragen en afsluiting

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

Bijna alle kinderen in Nederland worden 
ingeënt, daarom komen deze infectie-
ziekten nauwelijks meer voor. De meeste 
ouders zien de voordelen van inenten, 
omdat inentingen kunnen voorkomen 
dat een kind erg ziek wordt of naar het 
ziekenhuis moet. Het Rijksvaccinatiepro-
gramma voor kinderen tot en met 14 jaar 
beschermt tegen 12 ernstige infectieziek-
ten. Op www.rijksvaccinatieprogramma.nl 
leest u er meer over.

De vaccinatiegraad onder kinderen tot en 
met 14 jaar in de gemeente Castricum ligt 
met 87,9% een stuk lager dan het lande-
lijk aanbevolen percentage van 95%. De 
kans dat er een infectieziekte uitbreekt 
in onze gemeente wordt hierdoor steeds 
groter. Hier willen we graag met u over in 
gesprek!

Webinar
Datum: 22 april
Aanvang: 19.30

Tijdens dit webinar is er voor alle 
ouders en belanstellenden gelegen-
heid vragen en twijfels te bespreken 
met een ervaren arts infectieziekte-
bestrijding (Fred Slijkerman). Het gaat 
uitsluitend om vragen of zorgen over 
de inentingen van kinderen t/m 14 jaar. 
Het webinar is gratis.

Kijk op www.castricum.nl/inenten voor 
meer informatie en aanmelden.  

Voor het bespreken van twijfels of zorgen 
kunt u ook terecht bij het consultatie-
bureau of uw huisarts.

Online-bijeenkomst Strandgebied  
Castricum op 13 april 2021
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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
21.45 – 22.30  Commissie Algemene Zaken* 
    1A Wijzigingsverordening sociaal domein i.v.m. wijziging 
  Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
 1B Intrekking & vaststelling verordening tegemoetkoming  
  medisch afval 
 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 Wet  
  gemeentelijke schuldhulpverlening (onder voorbehoud 
  van commissiebehandeling) 
 C Intrekking & vaststelling verordening tegemoetkoming  
  medisch afval (onder voorbehoud van commissie-
  behandeling)
 5 Sluiting

 Agenda raadsinformatieavond 15 april 2021
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Tijdelijke commissie Begroting 
19.30 – 21.00  Tijdelijke Commissie Begroting  
  
 Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.30  Presentatie DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum  
 (Stetweg) / Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
20.30 – 21.15   Presentatie tussentijdse stand van zaken sociale woningen de  
 Clinghe, Duin & Bosch 
21.30 – 22.30   Presentatie tussenstand onderzoek naar mogelijk gebruik locatie  
 Puikman voor tijdelijke- en definitieve huisvesting

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Hogeweg 179 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 29 maart 
2021 (WABO2100708) Visweg 59 d in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, 
datum ontvangst 27 maart 2021 (WABO2100687)
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

Achterweg 22 in Limmen, het verhogen van de bedrijfshal, verzenddatum 31 maart 
2021 (WABO2100114) Amberlint 30 in Limmen (kavel 13), het aanleggen van 
een uitrit, verzenddatum 25 maart 2021 (WABO2100361) Dusseldorperweg 22a 
in Limmen, het tijdelijk bewonen van een kantoor, verzenddatum 23 februari 2021 
(WABO2100240)
Heereweg 12 in Castricum, het wijzigen van de voorgevel, verzenddatum 26 
maart 2021 (WABO2100253) Kapelweg 47 in Limmen, het wijzigen van de kap 
van de aanbouw, verzenddatum 31 maart 2021 (WABO2100428) Nansenlaan 63 
in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 26 maart 2021 
(WABO2100195) Pernéstraat 61 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel 
(voordakvlak), verzenddatum 26 maart 2021 (WABO2100315) Walstro 1 in Cas-
tricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, verzenddatum 30 maart 2021 
(WABO2002574) Willem de Zwijgerlaan 32 in Castricum, het wijzigen van de con-
structie, verzenddatum 30 maart 2021 (WABO2100578)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)

Van Uytrechtlaan 17 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 
22 maart 2021 (WABO2100475)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)

Dokter Benderslaan 23 in Castricum, het plaatsen van een raamkozijn (zijge-
vel), verzenddatum 24 maart 2021 (WABO2100067) Dokter Benderslaan 23 in 
Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 24 maart 2021 
(WABO2100068) Nansenlaan 17 in Castricum, het vergroten van de schuur, ver-
zenddatum 12 maart 2021 (WABO2100259)
Zeeweg strandopgang in Castricum, het aanpassen van het parkeerterrein bij de 
strandopgang Castricum, verzenddatum 24 maart 2021 (WABO1800286) Zeeweg 
8 en 8b in Castricum, het bouwen van een fietsenstalling en een opslagloods, ver-
zenddatum 24 maart 2021 (WABO1802022)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Dusseldorperweg 20 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 27 
maart 2021 (WABO2002676) Dusseldorperweg 20a t/m 20d te Limmen en Ach-
terweg 26a te Limmen ( tussen Dusseldorperweg en Achterweg), het bouwen 
van vijf woningen, verzenddatum 27 maart 2021 (WABO2002677)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 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
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Door Henk de Reus

Het is nog steeds de wens van Lia en 
haar team om ooit een vaste plek te 
hebben waar ze de sieraden en sleu-
telhangers met beschermengeltjes te 
koop kunnen aanbieden. Echter, een 
eigen ruimte zit er vanwege de hoge 

kosten niet in. Een van haar 
beschermengeltjes bracht Lia in 
contact met Symbion Vastgoed BV 
van wie zij voorlopig een leegstaand 
pand aan het Bakkerspleintje mag 
gebruiken voor de verkoop van haar 
producten. 
Lia: ,,Hier staat niets tegenover. Zelfs 

gas, licht en water hoef ik niet te 
betalen. Helemaal geweldig!”

Tijdsloten
Lia is de koning te rijk. ,,Ik ben blij dat 
we tijdelijk plek hebben waar we 
kunnen laten zien wat we te bieden 
hebben. Vanwege corona werken we 
met tijdsloten. Men kan alleen op 
afspraak langskomen om wat te 
kopen.” 

Op de website www.hartvoorborst-
kanker.nl staan de contactgegevens.

Castricum - Lia Kooijman en haar team zetten zich al jaren in voor de 
strijd tegen borstkanker. Lia ontwierp een eigen sieradenlijn. De 
opbrengst van de sieraden gaat voor 100% naar KWF Kankerbestrijding. 
Door corona ligt de verkoop nagenoeg stil. Vorige week vrijdag opende 
ze met haar team een eigen winkeltje aan het Bakkerspleintje.

‘Hart voor borstkanker’ in de etalage
Lia Kooijman en haar team voor de zojuist geopende winkel. Foto: Henk de Reus

Door Hans Boot

De drie illegaal gekapte bomen staan 
volgens een persbericht van de 
gemeente op de plaats waar zorgwo-
ningen en woningen van het plan 
Duynpark zijn gepland. De gemeente 
en de eigenaar waren in gesprek over 
de status van deze bomen. Het gaat 
om een plataan, een beuk en een eik. 
De gemeente laat verder weten: ,,Bij 
de bouwprojecten op Duin en Bosch 
wordt een lijst gehanteerd, waarop 
alle bijzondere bomen staan die 
worden beschermd. De drie gekapte 
bomen maakten onderdeel uit van 
deze lijst. Ze genoten dus bescher-
ming. Parnassia Groep was daarvan 
op de hoogte.”

Aangifte
Dankzij oplettende omwonenden 
werd deze kap in de openbaarheid 

gebracht. Dat gebeurde via foto’s en 
teksten die op de Facebook-pagina 
‘Je bent Castricummer als...’ werden 
geplaatst. Uit het persbericht blijkt 
ook dat de gemeente het hierbij niet 
laat zitten. 
Vrijdag 2 april is aangifte gedaan van 
de vermeende illegale bomenkap. 
Naar aanleiding hiervan zijn de 
bestuurlijke gesprekken met 
Parnassia Groep opgeschort. Daaraan 
wordt toegevoegd: ,,De gemeente is 
van mening dat als je als partijen in 
gesprek bent over woningbouw en 
de bescherming van bomen, één van 
de partijen niet eigenstandig kan 
beslissen om bomen te kappen. In 
dit soort vraagstukken trek je geza-
menlijk op. Parnassia Groep heeft 
zich aan deze gezamenlijkheid 
onttrokken. Daardoor is de bodem 
onder het bestuurlijke vertrouwen 
op dit moment weggeslagen.”

Bomen op Duin en Bosch 
gekapt zonder vergunning
Castricum - Vorige week hebben de lezers van deze krant kennis kunnen 
nemen van het plan voor 48 servicewoningen en een herberg voor zorg 
op landgoed Duin en Bosch. De locatie raakte donderdag in opspraak 
toen eigenaar Parnassia Groep zonder toestemming van de gemeente er 
drie bijzondere bomen kapte. Daartegen is aangifte gedaan.

Een van de drie stronken die getuigt van de illegale kap. Foto: Hans Boot

Door Aart Tóth Intussen is er nogal wat veranderd in 
het dorpshart van Castricum. Een 

nieuw Bakkerspleintje, andere 
winkels in de Burgemeester 
Mooijstraat en ook een ander 
patroon van winkelend publiek. De 
kleinschaligheid paste meer bij het 
dorpshart van nu. Klanten zochten 
meer de knusheid van een winkel 
met persoonlijke, vakkundige bedie-
ning en advies. Daar gaat Marco van 
Hall op inspelen, naar verwachting 
in 2022. Mull neemt dan met 
hetzelfde assortiment intrek in een 
kleiner pand. ,,Waar dit is blijft even 
een verrassing, maar in ieder geval 
in het dorpshart van Castricum”, 
volgens Marco, met aanvullend: 
,,Met deze verhuizing zijn we beter 
voorbereid op de toekomst, wat 
intiemer en meer passend bij het 
dorp.” Het blijkt niets te maken 
hebben met de COVID-problemen, 
want klanten weten Mull op 
verschillende manieren te vinden. 
Daarbij blijken de ‘Jan mannenmode’ 
winkels in de Burgemeester 
Mooijstraat en De Laat in Alkmaar 
een succes en zorgen voor prima 
aanvulling in de mannenmode-
branche. Mull blijft ook in de 
toekomst man-/vrouwmode en 
schoenen verkopen.

Het pand Dorpsstraat 46-48 zal dus 
een nieuwe bestemming krijgen, die 
kan variëren van horeca, E-Bikeshop, 
meubelwinkel tot aan een winkel 
van ‘.............‘, waar veelal om gevraagd 
wordt. We gaan het meemaken.

Castricum - We hoeven niemand uit te leggen dat het pand van Mull in de 
Dorpsstraat 46-48 een oogappel voor het Dorpshart is. Prachtige locatie, 
prima onderhouden, kortom een blikvanger met zicht op het Dorpsplein. 
Voorheen een supermarkt van Simon de Wit vanaf 1974 en na moeilijk-
heden bij Simon werd het Super de Boer tot 2007. Dat was na een gigan-
tische verbouwing dat Mull zijn intrek nam in het pand met als eigenaar 
Marco van Hall, die de zaak van Jan Mul had overgenomen. De vader van 
Jan Mul was in 1939 begonnen en Jan en Ans Mul gaven in 1998 het 
stokje over aan Marco, die op zijn beurt in 2007 verhuisde naar de 
huidige locatie. Nu staat het pand te koop en verlangt naar een nieuwe 
eigenaar, waarna Mull verhuist naar de nieuwe locatie.

Mull verlaat pand Dorpsstraat

Trotse Marco van Hall voor zijn huidige Mull-vestiging. Foto: Aart Tóth

Castricum - Het was me het feestje 
wel de vrijdag voor Pasen. Het dorps-
hart werd wakker geschud en opge-
vrolijkt door een paaskip die op de 
markt en in het verdere centrum van 
Castricum vanuit een wagentje 
chocoladepaaseitjes uitdeelde en 
daarbij het nodige vertier tentoon-
spreidde. Marktbezoekers werden 
overrompeld door de kip met een 
kippenconversatie ‘tok-tok’ en vervol-

gens verrast met chocolade paasei-
tjes. Dat gebeurde tevens in de 
Dorpsstraat, Torenstraat en Burge-
meester Mooijstraat, waar verwon-
derd en vrolijk op gereageerd werd. 

Bij vele kramen werden daar buiten 
de paaskip ook door de ambulante 
handel echte en chocolade-eitjes 
uitgedeeld. Nieuwsgierig wat het de 
vrijdag voor Pinksteren gaat worden.

Paaskip op de markt 
en in het dorpshart

Paaskip Hein Poel in zijn element en met paringsroep ‘tok-tok’. Tekst en foto: Aart Tóth
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Door Aart Tóth

Wat betreft huurwoningen is de 
vraag in Castricum natuurlijk erg 
groot, dus zouden die geplande 33 
betaalbare appartementen welkom 
zijn en aansluiten bij de lokale 
behoefte. Deze zouden dan boven 
een supermarkt moeten verrijzen, 
waardoor er een belangrijke kosten-
drager is om betaalbare huurwo-
ningen te kunnen realiseren. 
De huurwoningen zouden in het 
middensegment komen, waaraan 
ook in Castricum enorme behoefte is. 
De huur van die middensegmentwo-
ningen zal maximaal op 950 euro per 
maand bedragen. 
De supermarkt zou een oppervlakte 
van ca. 1.280 m² bruto beslaan, wat 

aantrekkelijk is. Er blijken zelfs al 
supermarktgegadigden die interesse 
getoond hebben, waarbij we de 
namen even achterwege laten. Er 
moeten immers nog wat knopen 
worden doorgehakt vanuit de 
gemeente Castricum. 
Vanuit Cambium Living heeft er al 
een zogenaamd DPO-onderzoek 
plaatsgevonden naar het bestaans-
recht van een supermarkt ter plaatse. 
Dat geeft een positief resultaat en 
sluit zelfs twee nieuwe supermarkten 
in Castricum niet uit. 
In opdracht van de gemeente is ook 
zo’n onderzoek ingesteld, mede met 
een gelijkluidend verzoek voor de 
haalbaarheid van een vestiging van 
een supermarkt aan de Stetweg in 
Bakkum. Uit het onderzoek moet 

blijken of er plaats is voor twee 
supermarkten in de gemeente. 

Op verzoek van de gemeente heeft 
Cambium Living verdere onder-
zoeken uitgevoerd en ook daar zijn 
de resultaten louter positief.

Voorbereiding
In voorbereiding daarop heeft 
Cambium Living een voorlichting 
voor bewoners in de omgeving van 
het Kooiplein georganiseerd op 
woensdag 7 april. Dit om de raads-
vergadering van 15 april voor te 
bereiden waarin onderwerp Kooi-
plein behandeld gaat worden, naar 
verwachting. Er is vooraf al inge-
speeld op de te verwachten vragen 
van omwonenden, maar ook vanuit 

de gemeenteraad.

Zo is er klaarheid of er wel of niet 
kandidaten zijn om een supermarkt 
te openen op het Kooiplein, hetgeen 
positief kan worden beantwoord. Net 
als dat er gevraagd kan worden wat 
er met het plein gebeurt als er geen 
supermarkt komt, wat er dan op neer 
zou komen dat het nog meer bergaf-
waarts gaat, omdat een supermarkt 
het mogelijk maakt bovenliggende 
betaalbare huurwoningen te �nan-
cieren. Daarbij zou bij het herin-
richten van het plein er genoeg 
parkeerruimte zijn, met voldoende 
ruimte voor �etsers en voetgangers. 
Op de vraag of er ook huurwoningen 
in het middensegment mogelijk zijn 
zonder een supermarkt eronder, 
blijkt dit �nancieel niet mogelijk.

Verder
De bestaande winkelrij met 
woningen erboven, ook wel ‘plint’ 
genoemd, zou in de toekomst-
plannen van Cambium Living in 
overleg met de eigenaren ook in de 

opknapbeurt van het plein worden 
meegenomen, waardoor er een 
eenheid ontstaat. 

Mocht de gemeenteraad besluiten 
mee te gaan in het DPO-onderzoek, 
waarbij twee supermarkten mogelijk 
zijn, dan zou de besluitvorming snel 
kunnen gaan. Zeker als het DPO-
onderzoek vanuit de gemeente 
hetzelfde resultaat geeft, hetgeen de 
verwachting is. De vergunningaan-
vraag voor het Cambiumplan zou 
dan in de tweede helft van 2021 
worden ingediend en in het 
gunstigste geval zou begin 2022 
gestart kunnen worden met de 
bouw. 

Begin 2023 zou het gereed kunnen 
zijn en 33 gelukkige bewoners hun 
woning kunnen inrichten en de 
supermarkt de deuren openen, 
waarna het Kooiplein weer leefbaar 
wordt. 
Veel zal dus afhangen van de 
gemeentelijke besluitvorming en 
planvoorbereiding. 

Castricum - Het is al even bezig, de discussie over wat er met het Kooiplein moet gebeuren. Het begon enige 
jaren terug, toen de plaatselijke Deka supermarkt in overleg met de gemeente de vestiging, die eigenlijk te 
klein was, ophief met de verwachting elders plaats te vinden. Het plein verloor daarbij zijn eigenlijke kracht en 
het ene na het andere winkelpand kwam leeg te staan. Ook het pand van voorheen een garagebedrijf kwam 
leeg, waarna er plannen over de toekomst tot ontwikkeling kwamen. Ontwikkelaar ‘Cambium Living’ kwam, 
nadat via diverse kanalen mensen ideeën en wensen konden aangeven, met een haalbaar plan voor de ontwik-
keling van 33 betaalbare huurwoningen en een supermarkt.

Toekomst Kooiplein opnieuw onder de aandacht
Florissant toekomstbeeld van 33 woningen, 1 supermarkt en een leefbaar Kooiplein. Bron: Cambium Living

Door Hans Boot

Sinds de zomer van vorig jaar staat 
de vroegere Montessorischool er 
verlaten bij. De gemeente liet toen 
weten dat zij voor een nieuwe 
bestemming diverse ijzers in het vuur 
had. Een van de mogelijkheden was 
de bouw van een kindcentrum voor 
de scholen Visser ’t Hooft en De Kust-
lijn. Het leegstaande gebouw aan de 
Koekoeksbloem was voor de drie 
huisartsen aan Dorcamp aanleiding 
om hun interesse voor een nieuwe 
bestemming van de school schrifte-
lijk kenbaar te maken aan het college 
en de gemeenteraad. In een brief 
schetsen zij de huidige situatie van 
hun praktijk en zeggen onder meer: 
,,Sinds enkele jaren bestaat landelijk 

een forse verschuiving van zorg in 
ziekenhuizen en instellingen naar de 
wijk en daarmee naar de huisarts. 
Zowel psychiatrische patiënten als 
ouderen worden gestimuleerd en 
ondersteund om zo lang mogelijk 
thuis te wonen. Ook door de decen-
tralisatie van de jeugdzorg wordt een 
toenemend beroep op de huisarts 
gedaan.”

Wijkgerichte aanpak
De huisartsen wijzen er ook op ‘dat 
een praktijk meer gespecialiseerde 
hulpverleners vereist om de grotere 
zorgvraag in goede banen te leiden.’ 
Daarnaast wordt een vergelijking 
getrokken met de start in 1989: 
,,Sinds de bouw van onze praktijk is 
het aantal patiënten gegroeid tot 

boven de 4000. Het huidige praktijk-
pand voldoet nog net, maar in de 
nabije toekomst ontstaat een reëel 
probleem om aan de gewenste zorg-
vraag te kunnen voldoen en de juiste 
hulpverleners te kunnen huisvesten. 
Dit alles maakt dat er dringend 
behoefte is aan een nieuw 
praktijkpand.”

‘Uitstekende locatie’
Aan het eind van de brief wordt 
toegelicht waarom het oog gevallen 
is op Koekoeksbloem. ,,Om onze 
wijkgerichte aanpak te behouden, is 
het van belang dat het nieuwe pand 
geogra�sch gezien in de nabijheid 
van het huidige pand is gelegen. De 
voormalige Montessorischool lijkt 
ons een uitstekende locatie om ons 
in de toekomst te vestigen, even-
tueel in combinatie met andere 
bestemmingen als woningbouw, 
wijkzorg of fysiotherapie. Graag 
willen wij op korte termijn daarover 

met u van gedachten wisselen”, aldus 
de huisartsen. 
Sinds de verhuizing van de Montes-
sorischool is het pand in handen van 

de gemeente. 
Of er in de nieuwe plannen ruimte 
komt voor een huisartsenpraktijk is 
nog niet duidelijk.

Castricum - Nadat de Montessorischool vorig jaar verhuisde naar het 
voormalige Sokkerwei-gebouw, wacht de locatie aan de Koekoeksbloem 
op een nieuwe bestemming. De huisartsen, nu gevestigd aan Dorcamp 1, 
zouden daar graag een nieuw praktijkpand willen realiseren.

Huisartsen willen praktijk aan Koekoeksbloem

Het leegstaande schoolgebouw aan de Koekoeksbloem. Foto: Hans Boot
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. werkplaats van een kunstenaar; 7. hoge vrou-
wenzangstem; 12. op grote afstand; 13. Islamitische voedsel-
voorschriften; 14. Oost-Europeaan; 15. technische school (afk.);
17. rij wachtende voertuigen; 19. melkklier; 21. meisjesnaam;
22. plechtige belofte; 24. heilige taal der Boeddhisten; 27. stapel
(hoop); 28. kist voor flessen; 30. klap; 31. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 32. wijnsoort; 33. kloosterzuster; 35. rivier in West-
Afrika; 37. deel van het gelaat; 38. huid om de nek; 41. deel van
hals; 42. uitgelekte karnemelk; 44. geestdrift; 46. natie (staat);
47. cafébediende; 48. dier dat van aas leeft; 49. telwoord; 50.
geweidragend dier; 52. boomsoort; 54. wereldtaal; 56. dieren-
mond; 58. met de zeis afsnijden; 61. grote bijl; 62. gezicht (Bar-
goens); 64. plaaggeest; 65. waarschijnlijkheid; 67. vlaktemaat;
68. Regionaal Opleidingscentrum (afk.); 70. zetmeelproduct
(merg van de palm); 72. lokspijs; 73. Nederlandse provincie; 76.
gevangenis; 77. internationaal autokenteken Denemarken; 78.
eetlust; 79. teug; 81. lengtemaat (afk.); 82. wiel; 83. man van
adel; 84. schuw dier; 86. Europeaan; 87. van de inhoud ont-
doen.

Verticaal  1. oud volk in Mexico; 2. eerstvolgende (afk.); 3.
moed (durf); 4. regenboogvlies; 5. plaats in Utrecht; 6. oogop-
slag; 7. deel van een bruidsjapon; 8. plezier; 9. voormalig tv-pro-
gramma van Jan Lenferink; 10. spil; 11. zonder oponthoud; 16.
Sociaal Economische Raad (afk.); 18. jong dier; 20. Europeaan;
21. bloeiwijze; 23. blijk van erkentelijkheid; 25. insect; 26.
kraaiachtige vogel; 27. deel van mond; 29. sprookjesfiguur; 32.
boterhamsmeersel; 34. troefkaart; 36. beter (hersteld); 37. vaat-
werk met tuit; 39. houtsoort; 40. schoeisel; 42. vrouwenverblijf;
43. grootste uilensoort; 45. vochtig; 46. koeienmaag; 51. meis-
jesnaam; 53. snel soort; 54. afdeling van een oorlogsvloot; 55.
zwemvogel; 56. agrariër; 57. boomvrucht; 59. land in Azië; 60.
Viking; 62. een leerrede houden; 63. plaatkieuwig weekdier; 66.
binnenvaartuig; 67. wees gegroet (Lat.); 69. gevangenverblijf;
71. de schepper; 73. regelmaat; 74. bevroren neerslag; 75.
Engelse titel; 78. getemd (mak); 80. steen; 82. muzieknoot; 85.
landbouwwerktuig.
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Het wordt een interactieve lezing 
waarbij het publiek natuurlijk ook 
aan bod komt. Drs. Liane Vissers van 
’t Hof is historica en gespecialiseerd 
in de EU en Brexit. Europa is om de 
haverklap in het nieuws en niet altijd 
met positieve berichten. De kritiek 
op het samenwerkingsverband is 
groot, maar is dat altijd terecht? 
Onbekend maakt duidelijk onbe-
mind en daarom worden zondag-
middagen rondom Europese prikke-
lende onderwerpen georganiseerd.

Europa Actueel
Iedereen die geïnteresseerd is in de 
wereld waarin hij leeft krijgt door de 
lezingenserie Europa Actueel de 
mogelijkheid zichzelf gedegen te 
laten informeren over actuele zaken 
die spelen in de Europese Unie. Wat 
zijn bijvoorbeeld de gevolgen van 
Brexit of hoe zit het met de Europese 

verkiezingen en politieke stromingen 
in de EU? Wat zijn de verschillen 
tussen Noord- en Zuid-Europa op het 
gebied van migratie? De sprekers zijn 
ervaren experts op het gebied van 
onderwijs en Europa en scheiden 
feiten van fabels. Het publiek kan zo 
een echte mening vormen, in plaats 
van een op suggesties gebaseerde 
aanname. Natuurlijk is er bij elke 
lezing ruimte voor vragen en 
discussie.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Je bent van harte 
welkom op zondag 11 april van 13.30 
tot 15.00 uur bij de online bijeen-
komst via Zoom. De toegang is gratis, 
maar aanmelden is noodzakelijk. Dat 
kan op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl via de agenda. Na je 
aanmelding krijg je een link toege-
stuurd om mee te kunnen doen.

Brexit: doet scheiden lijden?
Castricum - Op zondag 11 april gaat drs. Liane Vissers van ’t Hof tijdens 
een online lezing in op de gevolgen van de Brexit. Hoe zijn de verhou-
dingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie na Brexit? 
Wie pro�teren er? Wie hebben nadeel van Brexit? Levert Brexit ook 
nieuwe kansen en ideeën op? Is Brexit nog steeds inspirerend voor 
kunstenaars? De lezing wordt georganiseerd door Bibliotheek 
Kennemerwaard.

De ins en outs van de Brexit worden tijdens de online lezing toegelicht. Foto: Pixabay

Als je aan huidige bestuurders vraagt 
hoeveel tijdsbesteding het kost, 
geven ze meestal aan dat het enorm 
meevalt, zeker nadat je bent inge-
werkt. Daarnaast worden bestuurs-
functies steeds �exibeler, waardoor 
je ook op afstand en op je eigen 
moment en plek aan taken kunt 
werken. Vrijwilligerswerk is niet 
alleen maar geven en heel veel van je 
vrije tijd besteden aan het helpen 
van andere mensen zonder dat het 
iets oplevert. Integendeel: vrijwilli-
gerswerk levert juist heel veel op, zo 
lang je het juiste werk kiest dat past 
bij jouw talenten en interesses. 
Iedereen wordt blij van het inzetten 
van zijn of haar talenten voor de 
ander. Een bestuursfunctie heeft nog 

extra voordelen. Je komt met veel 
nieuwe lokale mensen in aanraking 
waardoor je je snel thuis voelt met 
waardering van en voor je omgeving.

Dagelijkse leiding
In veel besturen zitten mensen die 
het al lange tijd doen, maar die maar 
wat graag het stokje willen over-
geven aan nieuwe generaties 
bestuurders. Van die mensen kan je 
enorm veel leren en ze zullen je met 
open armen ontvangen. Vergaderen 
is allang niet meer de belangrijkste 
taak van een bestuur. Veel bestuur-
ders zijn naast hun bestuurlijke taken 
vooral ook bezig om leiding te geven 
aan de dagelijkse organisatie van de 
vereniging of stichting. Ze nemen 

verantwoordelijkheid voor het 
behalen van doelen of het realiseren 
van een vernieuwing. Ze zijn het 
boegbeeld van een vereniging en 
stimuleren anderen om te doen wat 
er moet gebeuren. En ze maken 
achter de schermen samen beleid, 
nemen beslissingen en passen goed 
op de centen. Steeds meer besturen 
maken de overgang van overlegor-
ganen naar doe-teams die beleid 
snel in de praktijk brengen en dyna-
misch en vooruitstrevend zijn.

Vacatures
Kijk of er een bestuursfunctie is die 
bij jou past, bijvoorbeeld in de 
natuur, bij een (sport)vereniging of 
een kringloopwinkel. 
Meer weten? Kijk op de website van 
het Vrijwilligers Informatie Punt 
Castricum (www.vrijwilligerswerkcas-
tricum.nl) of bel naar nummer 0251 
656562.

Bestuurslid zijn is leuker dan je denkt
Castricum - ‘Wil jij de nieuwe penningmeester worden?’ ‘We zoeken een 
nieuwe secretaris, iets voor jou?’ ‘Voorzitter gezocht!’ Verenigingen en 
stichtingen hebben een tekort aan nieuwe aanwas van bestuurders. Het 
kost weliswaar tijd, maar je kunt er zelf enorm veel voordeel van hebben.

Castricum - Lisse staat bekend om de bollenvelden, die gewoonlijk veel toeristen vanuit de hele wereld trekken. Maar 
wij hebben hier in Castricum onze eigen Keukenhof, vindt Karin Cijsouw. Ter illustratie stuurde ze ons dit fraaie plaatje, 
waar het voorjaar vanaf spat en die ze maakte op de Zanderij! Foto: 

Onze eigen Keukenhof
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Overal in de straat hing deze bijzondere vlag uit. Foto: aangeleverd

Daniël van der Heijden bij de door hem ontworpen vlag. Foto: aangeleverd

Castricum - Wat een feest op 25 
maart in de Nuhout van der Veen-
straat! De straat vlagde voor het eerst 
met een eigen vlag, ontworpen door 
de twaal�arige Daniël van der 
Heijden. Hij had de ontwerpwedstrijd 
gewonnen, die vorig jaar tijdens het 
straatfeest was georganiseerd. Op de 
lichtblauwe vlag - versierd met 
mensen en huizen - staat ‘Nuhout 
van der Vriendstraat altijd vol vriend-
schap’. En waarom werd de 25e als 
‘primeurdag’ voor de nieuwe vlag 
gekozen? Daniëls vader Frans werd 
op die dag 65 jaar; is er een meer 
geschikt moment?

Het is altijd intrigerend om je af te 
vragen wat Joachim Nuhout van der 

Veen van deze vlag zou hebben 
gevonden. De Nederlandse politicus 
werd geboren in 1756 en stierf in 
1833. Van 1780 tot 1814 was hij 
schout van Castricum en Bakkum. 
Het ambt van de schout is het beste 
te vergelijken met dat van burge-
meester. Hij was aanhanger van de 
patriottische partij. Deze partij wilde 
meer invloed van het ‘gewone volk’ 
op de samenstelling van de regering. 
En de partij vond ook dat het volk de 
regering zou moeten kunnen contro-
leren. Joachim Nuhout van der Veen 
streefde naar vrijheid, gelijkheid en 
broederschap; een vlag in met als 
boodschap ‘altijd vol vriendschap’ 
zou hij waarschijnlijk heel tre�end 
hebben gevonden.

 Nuhout van der Veenstraat: 
‘Altijd vol vriendschap’

Aan het eerste en openbare deel 
kunnen ook niet-leden deelnemen 
die geïnteresseerd zijn in de lucht-
vaart in Nederland. In dit deel zal 
terug- én vooruit gekeken worden. 
Bedenk: de relatieve rust door corona 
is schijn, er staat voor onze regio écht 
veel op het spel doordat de Polder-
baan in de toekomst zo veel mogelijk 
ingezet gaat worden en er ook vaste, 

virtuele luchtbuizen ingevoerd gaan 
worden, een soort vaste snelwegen 
in de lucht dus. Je zult er maar net 
onder wonen!

In het tweede, alleen voor leden 
toegankelijke deel, zullen onder 
meer huishoudelijke zaken aan de 
orde komen. Het bestuur is momen-
teel op zoek naar uitbreiding, het 

liefst door iemand vanuit de 
IJmond-regio.
Bent u geïnteresseerd of kent u 
iemand die een functie in het 
bestuur zou willen vervullen, neem 
dan via secretaris@vlieghinder.nl 
contact op. Bij dit zelfde e-mailadres 
kunt u zich ook opgeven indien u 
deel wilt nemen aan de ledenverga-
dering. U krijgt dan vooraf aan de 
vergadering een link toegestuurd 
waarmee u automatisch kunt 
inloggen. U heeft op uw computer 
het programma Zoom dus niet 
nodig.

Regio - Op 14 april om 20.00 uur houdt het Platform Vlieghinder Kenne-
merland (PVK) zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering. Vanwege de 
COVID-19-maatregelen zal deze ledenvergadering digitaal, via Zoom, 
plaatshebben.

Digitale ledenvergadering Platform 
Vlieghinder Kennemerland

LEZERSPOST

Tot mijn ontsteltenis en velen met mij zien wij burgers van Castricum vele 
grote bomen die in goede gezondheid verkeren omgehakt worden. Het 
kernhout van de omgehakte boom is in prima conditie. En nee, ze stonden 
niet scheef en waren geen enkel gevaar voor de omgeving. Buiten dat 
waren de bomen bijzonder mooi. Die hak je niet zomaar om. Vraag is dan 
ook waarom al deze prachtige grote bomen zowel in de wijk als vele 
bomen in het duin omgehakt worden. Het is een waar slagveld.

Een grote boom haalt een ton CO2 uit de lucht. In ons steeds droger 
wordende klimaat zijn juist grote bomen van vitaal belang. Waarom moet 
een burger een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom als 
er ongestoord wel grote hoeveelheden bomen gekapt mogen van wel 
zeventig jaar oud? Op 29 maart is de massale bomenkap onder de 
aandacht gebracht van Radar. Het blijkt dat op elke omgehakt boom 
subsidie zit. Klopt dit?

En waar is het hout wat we nu overal langs de weg zien liggen en in het 
duin voor bestemd? Deze ingezonden brief is niet bedoeld als aanval (de 
gemeente Castricum kent een goed groenbeleid) maar als een oprechte 
vraag waarom? Velen met mij vragen zich dit af en hopen dat de grote 
prachtige bomen die nog staan het recht van leven behouden.

Brigitta Wolf

Bomenkap

Castricum - Vorige week donderdag 
stond voor alle leerlingen van basis-
school De Kustlijn een coronaproof 
paasontbijt klaar.
Voor iedereen was er een zak gevuld 
met een kaasstengel, een croissantje, 
een krentenbol, een hele grote 
mu�n, chocolade-eitjes en ook nog 
een pakje drinken. Sommige 
kinderen waren zelfs in hun pyjama 
naar school gekomen en allemaal 
smulden ze van het heerlijke ontbijt. 
Bij de kleuters gebeurde dat in gezel-
lige groepjes en bij de hogere klassen 
zaten de leerlingen in hun vaste 
‘coronabubbel’. 

Het idee voor het paasontbijt kwam 
van de ouderraad, die hiermee niet 
alleen iets leuks voor de leerlingen 
organiseert, maar ook een plaatse-
lijke ondernemer, in dit geval Bakker 
Bart, een hart onder de riem steekt.

Paasontbijt op basisschool De Kustlijn

Geen grap, een echt paasontbijt op 1 april. Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Na een scheiding bepalen ouders gezamenlijk bij wie 
de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Maar 
wat als die ouder plots met de kinderen wil 
verhuizen? Mag dat zomaar? 
Voor een verhuizing met de kinderen heb je toestem-
ming nodig van de andere ouder. Stemt de andere 
ouder niet met het verhuizingsverzoek in, dan kan de 
rechter vervangende toestemming geven. 
Bij de beoordeling van een verzoek om vervangende 
toestemming voor verhuizing zal de rechter alle 
omstandigheden van het geval betrekken. Vragen die 
daarbij volgens de Hoge Raad aan bod moeten 
komen zijn:  
-  Bestaat er een noodzaak om te verhuizen?
- Is de verhuizing goed doordacht en voorbereid?
- Heeft de verhuizende ouder maatregelen getro�en 

om de gevolgen van de verhuizing voor de 
kinderen en de andere ouder te beperken?

- Zijn de ouders in staat tot het plegen van goed 
overleg?

- Wordt het recht van de andere ouder en van de 
kinderen op onverminderd contact in een 
vertrouwde regeling voldoende gewaarborgd?

- Kan de huidige invulling van de zorgregeling met 
de andere ouder worden voortgezet?

- Is er sprake van een ruime zorgregeling met de 
andere ouder?

- Hoe oud zijn de kinderen en wat is hun mening 
over een verhuizing? Zijn de kinderen geworteld in 
hun leefomgeving?

- Wat zijn de (extra) kosten voor omgang na een 
verhuizing?

Indien je wilt verhuizen met jouw kinderen, moet je 
dus goed onderbouwen waarom de verhuizing zowel 
jouw belangen als die van de kinderen behartigd. Zo 
kan je benadrukken dat een nieuwe baan in een 
andere woonplaats �nanciële voordelen heeft, wat de 
kinderen ten goede komt. Daarbij dien je wel reke-
ning te houden met het recht op family life van de 
kinderen en de andere ouder. 
Indien je juist wilt voorkomen dat de andere ouder 
met de kinderen gaat verhuizen, moet je beargumen-
teren waarom een verhuizing de belangen van jouw 
kinderen schaadt. Bijvoorbeeld door aan te geven dat 
jij de kinderen dan minder kan zien of dat de 
kinderen dan tegen hun wil in moeten wisselen van 
school.   
Hoe de rechter uiteindelijk zal oordelen, zal per gezin 
verschillen. De uitkomst is niet altijd even voorspel-
baar. Een advocaat kan de verschillende scenario’s 
voor jou schetsen en jou adviseren over jouw positie. 
Het is daarom raadzaam tijdig een advocaat in te 
schakelen.  
Heb je vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met 
mr. R. Bottenheft. Zij helpt u graag verder.

Vervangende toestemming 
voor verhuizing





14 inderegio.nl • 7 april 2021NIEUWS

Door Hans Boot

De geschiedenis van het familiebe-
drijf begint in 1743, toen Jacob Hooy 
een kruidenkraam opende op de 
Amsterdamse Nieuwmarkt voor de 
verkoop van kruiden en specerijen. 
In hetzelfde jaar opende hij zijn 
eerste winkel aan de Barndesteeg en 
twee jaar later verhuisde Jacob naar 
het alom bekende en nu nog 
bestaande winkelpand aan de 
Kloveniersburgwal.

Arne Oldenboom, die sinds 1993 met 
zijn broer Rik het bedrijf runt, laat 
met trots een replica van een deel 
van de nostalgische winkel zien en 
vertelt: ,,Sinds 1846 is het bedrijf in 
handen van de familie Oldenboom. 
Mijn broer en ik behoren inmiddels 
tot de zevende generatie van de 
eerste eigenaar en vormen vanaf 
1993 samen de directie. Naast ons 

bedrijfspand hebben we twee eigen 
winkels in Amsterdam, waarvan er 
ook een aan de Westerstraat is geves-
tigd. Het vak is ons uiteraard met de 
paplepel ingegoten, maar je moet 
het wel leuk vinden. Voor ik in de 
zaak kwam heb ik ervaring opgedaan 
bij een grote kruiden�rma in 
Hamburg.”

Ho�everancier
Arne licht toe hoe het bedrijf in 
Limmen terecht kwam: ,,Rond 1975 
zijn we in een bollenschuur van 
Valkering getrokken, omdat het bijna 
onmogelijk werd om onze opslag-
panden bij de Nieuwmarkt met een 
vrachtauto te bereiken. Mijn opa was 
destijds eigenaar en omdat hij in 
Egmond woonde, werd naar iets 
gezocht in deze omgeving. Ze zijn 
toen begonnen in een ruimte van 
500 m2 en in de loop der tijd is die na 
verschillende verbouwingen uitge-

breid tot het huidige pand met een 
oppervlakte van 5000 m2.” Toen 
Jacob Hooy 250 jaar bestond in 1993, 
werd het predicaat Ho�everancier 
toegekend.

Op de vraag wat de kracht is van het 
bedrijf, is het antwoord: ,,Wij leveren 
een assortiment dat varieert van 
aardbeiblad tot zoethout en alles wat 
daartussen zit. Onze afnemers 
zeggen altijd: ‘Als Jacob Hooy het 
niet heeft, is het nergens te krijgen’. 
Er is ook geen bedrijf in Nederland 
dat zich met ons kan meten. Onze 
belangrijke afnemers zijn drogiste-
rijen, distilleerderijen en produ-
centen van tabletten en capsules. 
Ook leveren we bijvoorbeeld aan 
boeren die geneeskrachtige mixen 
voor paarden bestellen. En onze afzet 
beperkt zich niet tot Nederland, want 
in en buiten Europa hebben we ook 
diverse klanten.”

Coronacrisis
Vervolgens laat Arne weten dat er 
naast kruiden nog veel meer 
producten worden verkocht: ,,In 
totaal zijn het er 4000. Dat zijn onder 
andere diverse etherische oliën, 
cosmetica, theezakjes en voedings-
supplementen. De cannabisolie (of 
CBD-olie) staat daarvan momenteel 
nummer één. Ik kan daarbij 
vermelden dat we er ook om bekend 
staan dat we altijd scherpe prijzen 
hanteren die in verhouding tot de 
kwaliteit goed betaalbaar zijn.”
Het bedrijf telt nu zo’n veertig mede-

werkers, maar daar blijft het volgens 
Arne niet bij: ,,We zijn nog steeds 
groeiende door met name de 
verkoop van CBD-producten. Daar-
naast verwachten we dat onze omzet 
door de export naar China ook 
behoorlijk zal toenemen. Een belang-
rijke reden voor de bloei van ons 
bedrijf is, dat wij geen last hebben 
gehad van de coronacrisis, omdat de 
drogisterijen en reformhuizen open 
mochten blijven. Bovendien zijn veel 
consumenten op zoek gegaan naar 
natuurlijke alternatieven om in deze 
onzekere tijd gezond te blijven.”

Limmen - Velen komen regelmatig langs het pand van Jacob Hooy aan de Rijksweg, maar weten niet dat daar 
achter de deuren een bloeiend bedrijf in kruiden en oliën wordt uitgeoefend met een zeer rijke historie. Arne 
Oldenboom is een van de directeuren. ,,Het vak is ons met de paplepel ingegoten.”

Jacob Hooy: een familiebedrijf in kruiden en oliën

Arne Oldenboom in het magazijn bij een bak gesneden brandnetelblad. 

Zo zag de winkel van Jacob Hooy aan de Kloveniersburgwal er uit. Foto’s: Hans Boot

Hier worden de diverse oliën afgevuld. Foto: Hans Boot

Castricum - Op vrijdag 9 april organi-
seert kringloopwinkel Muttathara 
een grote tweedehands boeken- en 
speelgoedmarkt. Van thrillers en 
kookboeken, van kinderboeken tot 
de nieuwste romans en van wandel-
wagens tot puzzels en speelgoedau-
to’s; er is van alles te koop. Sla twee 

vliegen in één klap: steun het goede 
doel en koop wat leuks om de saaie 
corona-uurtjes goed te besteden. De 
markt is van 16.00 tot 19.00 uur open 
en ruim opgezet. 
Via muttathara.afspraakplanner.com 
kan een tijdslot gereserveerd 
worden.

Tweedehands boeken- en 
speelgoedmarkt bij Muttathara

De speelgoedafdeling van kringloopwinkel Muttathara. Foto: aangeleverd

Tijdens deze avond lees je als online 
bezoeker geen boeken, maar 
mensen. Deze ‘levende boeken’ 
hebben bijzondere (levens)
verhalen, waarin discriminatie, 
uitsluiting, stereotypering en voor-
oordelen een belangrijke rol spelen. 
De ‘levende boeken’ zijn allen bereid 
om de deelnemers tijdens intieme, 
ontroerende, grappige en confron-
terende online gesprekken een 
kijkje in hun leven te geven. Zo zijn 
er diverse ‘levende boeken’ beschik-
baar, zoals: depressie, deeltijd trans-
gender, anti-Zwarte Piet-activist, 
een regenboog-leven, borderline, 
niet-aangeboren hersenletsel en 
nog vele anderen.

Aanmelden en ‘boekintroducties’
Op www.thehumanlibrary.nl/
agenda kun je jezelf aanmelden, en 
de boekenintroducties lezen. 
Human Library is een initiatief van 
Bibliotheek Kennemerwaard, 
Europe Direct Noord-Holland-
Noord, Art.1 Bureau voor Discrimi-
natiezaken en Human Library NL.

Castricum - Je bent meer dan je uiterlijk, gedrag of houding! Dat is slechts 
een klein stukje van het verhaal. Onze maatschappij wordt steeds minder 
tolerant en overal liggen vooroordelen op de loer. Daarom wordt op dins-
dagavond 13 april van 19.00 tot 21.00 uur een Online Human Library 
georganiseerd. Geef je op via thehumanlibrary.nl/agenda en ga het 
gesprek met een levend boek aan. Meedoen is gratis!

Human Library Online

De ‘levende boeken’ brengen soms confronterende verhalen. Foto: aangeleverd



 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 !

Haal het vakantiegevoel 
naar je tuin of balkon

Zo kies je de 
perfecte eethoek

Hoe levensloopbestendig 
is jouw woning?

Het nieuwe energielabel 
voor huishoudelijke 
apparaten is een feit



Haal het vakantiegevoel 
naar je tuin of balkon

Januari hoort voor veel mensen niet in het rij-
tje favoriete maanden thuis. In de bizarre pe-
riode waarin we ons momenteel bevinden 
kan het allemaal nog wat grauwer lijken. Het 
mooie weer voelt nog ver weg en het is maar 
de vraag of we dit jaar vakantie kunnen vieren 
buiten de landsgrenzen. Gelukkig zijn er tig al-
ternatieven te bedenken om je zinnen te ver-
zetten en mooie tuin plannen te maken. Iets 
waar ik zelf al een hoop energie van krijg. Met 
deze vijf tips haal jij deze zomer het vakantie-
gevoel naar je tuin of balkon. 

“Een tuinscherm van bamboe geeft je tuin of 
balkon direct een hele andere, tropische uit-
straling. Het ultieme vakantiegevoel! ”

Deze periode is ideaal om te bedenken welke 
planten, bomen of struiken je neer wilt zetten, 
wanneer die veranda gebouwd gaat worden of 
wat je met dat loze hoekje gaat doen. Wat je 
budget ook is, er is altijd een manier om je tuin 
of balkon om te toveren tot vakantie-oord. Zo-
dat jij, wat er ook gebeurt, kunt genieten van 
een vakantie in je eigen huis.

1. Lekker groen
Ben je graag in de natuur als je op vakan-
tie gaat? Ook in je tuin of op je balkon kun je 
van groen genieten. Vaak denkt men dat veel 
groen in de tuin een hoop onderhoud vraagt. 
Niks is minder waar! Haal een paar tegels weg 
en leg een border aan. Of vul een paar mooie, 
grote potten met groen. Voor mij is bamboe de 
ultieme vakantieplant. De vorm van de blaad-
jes en stengels, de wind die erdoorheen ruist… 
Bamboe blijft ook groen in de winter en groeit 
snel. Let op: kies voor een niet woekerende 
soort (bijvoorbeeld de fargesia) om te voorko-
men dat je hele tuin wordt overgenomen door 
deze prachtige plant.

2. Bamboe tuinscherm
En dan doel ik niet op de eerder genoemde 
plant, maar op het materiaal. Een tuinscherm 
van bamboe geeft je tuin of balkon direct een 
hele andere, tropische uitstraling. Het ultieme 
vakantiegevoel! Er worden zowel schermen als 
matten verkocht. Vorig jaar heb ik een bam-
boe-mat aan een deel van de schutting beves-
tigd, zodat het terras echt opviel. De matten 
kun je eenvoudig op een schuttingdeel vast-
nieten. Groot voordeel: bamboe heeft een he-
le lange levensduur. Zorg er wel voor dat de 
onderkant van de mat iets van de grond blijft. 
Om het Ibiza-gevoel compleet te maken kun je 
nog een hangmat kopen. Klaar ben je!

3. Zithoek op je balkon of terras
Zoek een � jn hoekje waar je van het zonnetje of 
de schaduw kunt genieten. Was de kussens van 
je tuinset, scoor wat bijpassende sierkussens en 
creëer een gezellige relaxplek. Heb je geen tuin-
bank? Met een pallet kun je eenvoudig zelf een 
tuinbank of daybed maken.

4. Pootje baden
Het vakantiegevoel in de tuin is niet compleet 
zonder water, laten we eerlijk zijn. Afhankelijk 
van de ruimte die je hebt kun je natuurlijk kie-
zen voor een basic opblaasbadje of een plas-
tic schelp (ideaal voor kinderen). Voor je balkon 
zijn er verschillende zitbaden op de markt.

Heb je een grote tuin en wat meer budget, dan 
is een opblaasspa een mooi alternatief. De-
ze plastic bubbelbaden zijn stevig, makkelijk 
te gebruiken en makkelijk op- en af te breken. 
De meeste mobiele bubbelbaden zijn voorzien 
van bubbeljets, maar je kunt het zo gek maken 
als je wilt. De prijs van een opblaasbaar bubbel-
bad begint zo rond de vijfhonderd euro. Zodra 
het weer beter wordt, vliegen de opblaasspa’s 
in rap de winkels uit. Ideaal dus om in de winter-
maanden onderzoek te doen naar deze welness 
in de tuin. Wil jij je vakantiegeld bewaren voor 
iets blijvends als een hottub of luxe jacuzzi? Dat 
zijn uiteraard ook veel opties voor.

5. Gordijnen in de tuin 
Heb je een overkapping of pergola? Kies dan 
eens voor gordijnen of vitrage! Voorheen werd 
ik daar nog weleens op aangekeken, maar het 
is een mooie manier om je tuin of balkon snel 
dat Ibiza-sfeertje mee te geven. Gaat het rege-
nen? Geen punt, je kunt de gordijnen gewoon 
laten hangen. In de herfst haal ik de gordijnen 
wel standaard naar binnen. De gordijnen die ik 
heb gebruikt kosten nog geen vijf euro bij IKEA. 
Je kunt uiteraard ook stukken stof gebruiken. 
Bijzettafel ernaast, je favoriete drankje erop en 
openhaardblokken voor je tuinkacheltje bin-
nen handbereik. Het ultieme vakantiegevoel!

In januari al nadenken over je tuin of balkon? Helemaal geen slecht idee! De 
winter is het ideale seizoen om plannen te maken. Of je nu aan de slag gaat 
met een tuin renovatie of alleen sfeer wilt creëren: met deze vijf tips haal jij het 
vakantiegevoel (straks) naar je tuin, terras of balkon.

Voor meer informatie of een offerte 
op maat bel/mail naar:

Verandaatje.nl bouwt veranda’s in alle 
maten en in vele uitvoeringen. 

Wij bespreken graag de mogelijkheden 
voor uw nieuwe veranda!

Ziet u zo’n
verandaatje
wel zitten?

Scheerman Timmerwerken BV
Visweg 71, 1906 CP LIMMEN

Telefoon 072-5053669 | Mobiel 06-53769178
administratie@scheermantimmerwerken.nl

VERANDAATJE.NL

De website www.verandaatje.nl is eigenlijk 
ontstaan vanuit Scheerman Timmerwerken in 
Limmen. Via hovenier en sierbestrater De Ja-
ger uit Castricum kwam Peter Scheerman in 
de wereld van de veranda’s terecht. Dat was 
niet zo’n probleem, want met 34 jaar ervaring 
met vakmanschap in het kant en klaar fabri-
ceren van compleet afgewerkte houten kozij-
nen had hij zich al bewezen. 
Kijk daarvoor maar eens op: 
www.scheermantimmerwerken.nl.

Mede door het veelvuldig thuiswerken van 

ouders is zo’n veranda de uitkomst als kinde-
ren een eigen ruimte wensen om te chillen 
met vrienden. Lekker in de buitenlucht deze 
komende zomer, maar in de winter met straal-
verwarming ook geen probleem.

Nieuwsgierig geworden en deze zomer al ge-
nieten van zo’n veranda? Maak dan een af-
spraak voor een vrijblijvende o� erte en bel 06 
53769178 of mail naar administratie@scheer-
mantimmerwerken.nl. U zult versteld staan 
van de vele mogelijkheden en uiteraard al-
leen met gecerti� ceerd hout uitgevoerd.

Niet helemaal waar natuurlijk, bovenstaande titel. Het lijkt wat moeilijk een ve-
randa op een etage-appartement te plaatsen. Toch zijn er ontzettend veel mo-
gelijkheden om je buitenverblijf te veraangenamen, ook als het wat minder 
weer is. Dat wordt al duidelijk als je een blik werpt op www.verandaatje.nl. Niets 
geen fabriekswerk, maar maatwerk afgestemd op de tuin waar het in terecht 
moet komen. Met of zonder zijwanden, glazen pui of zelfs tv-aansluitingen, al-
les is mogelijk. Dus in alle maten en in vele uitvoeringen, geen probleem.

Verandaatje past overal

Aandachttrekker: de aanhanger waar een complete veranda in vervoerd wordt. Foto: Aart Tóth



Uitstraling
Omdat je tegenwoordig zowel shutters als 
jaloezieën van bijvoorbeeld hout kunt laten 
maken, verschilt de uitstraling niet veel van 
elkaar. Het is alleen een andere aanblik als 
de shutters geopend zijn, omdat je dan naast 
het venster alsnog de lamellen van de shut-
ters ziet. Bij jaloezieën is dat uiteraard niet het 
geval. De lamellen van de shutters bevinden 
zich in een frame en kunnen alleen van posi-
tie worden verdraaid, zodat ze wel of niet zon-
licht doorlaten.

Onderhoud
Omdat de lamellen van de shutters altijd op 
dezelfde plek blijven zitten, zullen ze meer 
stof vangen dan die van jaloezieën. Omdat die 
ook een deel van de tijd ingeklapt zijn. Het rei-
nigen kun je met een vochtige doek doen of 
met een plumeau. Er zijn ook speciale jaloe-
ziereinigers om snel meerdere lamellen tege-
lijk te kunnen reinigen.

Shutters en jaloezieën zijn allebei goede methoden om zonlicht te weren, 
maar verschillen qua structuur en gebruiksgemak onderling van elkaar. Toch 
worden de beide termen vaak ten onrechte door elkaar gebruikt. Simpel ge-
zegd zou je kunnen stellen dat shutters luiken zijn voor binnen in de woning, 
terwijl jaloezieën oprolbaar zijn en altijd boven het raam hangen. Het meest 
essentiële verschil is dus dat je de shutters altijd blijft zien, of ze nu open of 
dicht staan. De jaloezieën kun je, doordat je ze oprolt, vrijwel geheel aan het 
zicht onttrekken.

Het verschil tussen 
shutters en jaloezieën
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Voor veel mensen is de eethoek een belangrijke plek in de woonkamer of woon-
keuken. Het is de plek waar je samenkomt voor elke maaltijd en waar je met el-
kaar in alle rust moet kunnen eten of converseren. Ongemakkelijk zittende stoe-
len, onvoldoende ruimte op tafel en andere ongemakken zorgen ervoor dat het 
plezier behoorlijk afneemt, dat zijn dus zaken om goed in het oog te houden 
wanneer je overgaat tot de aanschaf van nieuwe meubelen. Met de onderstaan-
de tips weet je precies waarop je moet letten wanneer je de showroom binnen-
stapt om een nieuwe eethoek te scoren.

Zo kies je de perfecte eethoek

1. Kies je stijl. De eethoek staat weliswaar op 
zichzelf, maar hoort natuurlijk wel te passen 
in het geheel. Zeer populair is tegenwoor-
dig de industriële look, waarbij het allemaal 

wat ruiger mag zijn. Een ruw tafelblad, meta-
len tafelpoten, het is allemaal toegestaan en 
het mag gerust een rafelrandje hebben. Te-
gelijk is ook de landelijke stijl nog altijd erg 

populair, maar qua uitvoering natuurlijk een 
wereld van verschil. Zorg ervoor dat je eet-
hoek niet te veel uit de toon valt qua kleur en 
vormgeving.

2. Eethoeken zijn ruimtevreters. Je moet er 
goed over nadenken welke ruimte je ter be-
schikking hebt. Daarbij tel je niet alleen de 
oppervlakte van de tafel en de stoelen, maar 

hou je ook rekening met de ruimte die nodig 
is om plaats te kunnen nemen op de stoelen. 
Je zult ze immers een stukje naar achteren 
moeten plaatsen om te kunnen gaan zitten 
en die ruimte moet er natuurlijk dan wel zijn.

3. De hoogte van de tafel moet matchen met 
de hoogte van de stoelen. Je wilt de stoelen 
immers bij voorkeur onder de tafel kunnen 
schuiven en ook op de juiste hoogte kunnen 
zitten. Als je de tafel en stoelen als set aan-
schaft, is dat geen probleem. Betreft het losse 
aankopen, dan is dit een puntje om goed op 
te letten. Als de stoelen een lage zit hebben 
en de tafel juist wat hoger is, zul je ervaren 
dat het zitcomfort snel afneemt. Gewoon-
lijk is een eetkamertafel 77 à 80 centimeter 
hoog. Een hoogteverschil van drie centime-
ter kan echter een essentieel verschil maken, 
afhankelijk van de zithoogte van de stoelen.

4. De vorm van de tafel bepaalt de sfeer. Een 
rechthoekige tafel is populair en wordt veelal 
met de korte zijde tegen een wand geplaatst. 
Een ronde of ovale tafel geeft een heel ander 
beeld in huis en heeft als grote voordeel dat 
iedereen aan tafel elkaar goed kan zien. Voor 
dergelijke tafels is echter wel meer ruimte no-
dig in de kamer. Ze worden doorgaans los in 
de ruimte geplaatst en daar moet de kamer 
natuurlijk wel op berekend zijn. Een mooi 
voordeel van een rode of ovale tafel is dat er 
geen scherpe hoeken aan zitten, waar men-
sen zich aan kunnen stoten.

5. Vergeet de potten en pannen niet. Vaak 
gaan mensen bij het bepalen van de groot-
te van een tafel voornamelijk uit van het aan-
tal mensen dat eraan moet zitten. Maar die 
mensen willen ook graag wat eten, dus er ko-
men borden op tafel en dan nog de pannen 
of schalen met het eten. Dat moet natuurlijk 
ook allemaal passen, dus vergeet niet om al 
die zaken mee te tellen als je een tafel gaat 
aanscha� en.

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels
schouwen - haarden - kachels

Lamoraalweg 69 | Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘De Weidjes’
Telefoon 072 - 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl
Openingstijden: di. t/m vr. 10.00-17.00 en za. 10.00-16.00 uur.

Zondag 
12 februari zijn 

wij geopend 
van 12.00-16.00 uur

Kom 
vrijblijvend 

langs in onze 
gezellige 

showroom!

Schouwen - Haarden - Kachels

Kom 
op afspraak
vrijblijvend 
langs in onze 

showroom

 

Interdesign keukens      openingstijden:  
Castricummer Werf 136  di t/m vr  10:00-17:00 
1901 RS Castricum   zaterdag 10:00-16:00 
0251-653367 
www.interdesignkeukens.nl 
 

Maak telefonisch 
een afspraak voor 

een bezoek aan 
onze showroom.



Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke 
apparaten is een feit

Waarom een nieuw energielabel?
Het oude energielabel liep van A tot en met D. 
In de loop der jaren werden elektrische appa-
raten steeds zuiniger, waardoor het nodig was 
om A+ te introduceren, omdat A voorheen het 
hoogst haalbare was. Daarna verscheen A++ en 
vervolgens A+++ om aan te duiden dat het ap-
paraat heel zuinig was. Al die plusjes zorgen er-
voor dat een energielabel lastiger te lezen is. In-
tussen zijn apparaten nog zuiniger geworden, 
hetgeen zou betekenen dat er in de nabije toe-
komst weer een extra plusje nodig zou zijn. 
Om dat te voorkomen, worden de labels afge-
schaald naar G voor de minst zuinige categorie.

De nieuwe situatie
Met de introductie van het nieuwe energiela-
bel verandert ook de wijze waarop het energie-
verbruik van het apparaat beoordeeld wordt. 
In sommige gevallen kan dat betekenen dat de 
gebruikssituatie nadrukkelijker wordt bekeken 
om tot een afgewogen oordeel te komen. Om-
dat in het algemeen geldt dat de beoordeling 
strenger wordt, kan het gebeuren dat een pro-
duct met voorheen label A+++ nu opeens label 
D krijgt, terwijl aan het apparaat niets is veran-
derd. Verwacht wordt echter dat fabrikanten op 
deze trend zullen inspelen door hun apparaten 
nog zuiniger te maken. 

Icoontjes erbij
Behalve de aanduidingen A tot en met G ko-

men er ook icoontjes op het energielabel te 
staan. Die geven informatie over het energie-
verbruik in relatie tot de prestaties van het ap-
paraat. Zo kun je bij een wasmachine bijvoor-
beeld zien hoeveel energie verbruikt wordt per 
honderd wasbeurten, terwijl je bij een televisie 
het verbruik per duizend kijkuren met elkaar 
kunt vergelijken. Met een ander icoontje wordt 
de geluidsproductie aangeduid. Hierbij wordt 
aangegeven in welke geluidsklasse het appa-
raat valt, op basis van het aantal decibel geluid 
dat geproduceerd wordt.

Vrijwel geen A-labels
Voorlopig zullen er vrijwel geen A-labels uit-
gegeven worden. De meeste apparaten die nu 
als zeer zuinig te boek staan, zullen gaan val-
len onder klasse B of lager. De gedachte hier-
bij is dat het altijd nog zuiniger kan. Zodra een 
nieuw apparaat op de markt verschijnt dat nog 
zuiniger is, zou dit in aanmerking kunnen ko-
men voor de A-klasse. Hiermee wordt voorko-
men dat het nieuwe systeem op korte termijn 
weer moet worden aangepast. Het heeft dus 
geen zin om een vergelijking te maken tussen 
apparaten met een oud energielabel en een 
nieuw exemplaar. Overigens mogen fabrikan-
ten en winkeliers hun voorraden met het oude 
energielabel nog uitverkopen. Ze zijn echter nu 
wel verplicht om alle nieuw geproduceerde ap-
paraten van het nieuwe energielabel te voor-
zien.

Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke apparaten is een feit. Voorlopig 
is het label alleen verplicht voor vaatwassers, wasmachines, combinaties van 
wasmachines en drogers, koelkasten en vrieskasten en beeldschermen, waar-
onder ook televisies. In het najaar komen daar lampen nog bij en binnen vier 
jaar moeten alle andere productgroepen volgen.

20% KORTING
OP HEEL VEEL INBOUW MAGNETRONS EN OVENS

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.  Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 11 april 2021. 
Wij hanteren de regels van de RIVM voor wat betreft het afhalen en winkelen op afspraak.

Bestel & 
Haal af

Winkelen 
op afspraak

Thuis-
bezorging

Thuis-
installatie

Bestel & Winkelen Thuis- Thuis-

Bestel ook 
makkelijk en snel 

op expert.nl

Bestel ook 
makkelijk en snel 

op expert.nl

INBOUW COMBIMAGNETRON | AMW 9605/IX

• Hetelucht-, grill-, crisp- en magnetronfunctie 
• Turbo hetelucht (50-250°C)
• Nishoogte: 45 cm
• Inhoud: 40 liter

INBOUW OVEN | HBG633NS1

• Inhoud: 71 liter • Nishoogte: 59 cm • 4D hetelucht: 
perfect resultaat dankzij optimale warmteverdeling 
• Ook verkrijgbaar in zwart 
• Temperatuurbereik: 30°C - 300°C

QLED
QUICKDRIVE

Q-SYMPHONY

SAMSUNG®

IN DE SPOTLIGHTS

MÉT  HEEL VEEL 
VOORDEEL OP...
SAMSUNG®

599.-

20% KORTING!

479.20
799.-

20% KORTING!

639.20

0251651441

Expert de Graaf
Torenstraat 54, Castricum  |  0251-651441 
expert.nl/castricum   |   castricum@expert.nl
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Zin in het voorjaar?
Creëer jouw eigen scha-
duw! Een stijlvol scha-
duwdoek voor een ver-
koelende schaduwplek 
of een harmonicadoek, 
waarmee je snel wisselt 
tussen zon en schaduw. 
Ben jij benieuwd of we 
ook voor jouw tuin of 
(dak)terras een passend 
schaduwdoek hebben? 
In standaard maten of 
geheel naar wens op 
maat in vele kleuren. 
Bekijk het uitgebreide 
assortiment van ZONZ 
in onze webshop. Bestel 
makkelijk en snel jouw 
(maatwerk) schaduw-
doek. www.zonz.nl

“Beste warmtepomp”: 
stilste en grootste besparing

Bij de Consumentenbond kwam re-
cent de Compress warmtepomp 
van Ne� t Bosch als “stilste warmte-
pomp’’ uit de test. Met 33 dB(A) op 3 
meter afstand is hij letterlijk � uister-
stil. Bovendien levert de Compress 
“de grootste energiebesparing op 
van alle geteste merken”, volgens 
de onderzoekers. In dit geval gaat 
het om de combinatie van de Com-
press 7400i AW buitenunit en de 
compacte Compress Hybrid 7000i 
binnenunit. Met het brede aan-
bod van Ne� t Bosch kan van iede-
re woning over op hybride verwar-
ming. Zo kan 60 tot 70% gas wor-
den bespaard. Compress en EnviLi-
ne warmtepompen van Ne� t Bosch 
zijn er vanaf € 2.365,- met aftrek van 
de subsidie. www.ne� t-bosch.nl

Wanden 
en vloeren 
optimaal 
beschermd 
met Trae 
Lyx
Trae Lyx Naturel Finish biedt de 
juiste bescherming voor wan-
den en vloeren die zijn afge-
werkt met latex, stucwerk, spack 
of met een betonlook. Weten 
welk product je kiest voor de af-
werking met de beste bescher-
ming? Raadpleeg de online keu-
zehulp.
www.traelyx.nl/keuzehulp

Minder werk, meer genieten 
met Robomow

Neemt grasmaaien te veel 
van je tijd in beslag? Robo-
mow neemt je het werk uit 
handen, zodat je meer van 
je tuin kunt genieten. Ro-
bomow zorgt voor de per-
fecte groene deken om op 
te liggen en van de sterren-
hemel te genieten. Of wat 
dacht je van een mooie 
groene mat voor de vol-
gende barbecue? Wat de 
gelegenheid ook is, laat de 
nieuwe robotmaaiers van 
Robomow gerust hun werk 
doen.
www.robomow.com

WOCA 
Exterior 
Oil
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exte-
rior Oil is sneldrogend, een-
voudig aan te brengen en 
heeft een matte, natuurlijke 
uitstraling. Dankzij de spe-
ciale pigmenten is het op-
pervlak lang beschermd. Ex-
terior Oil is geschikt als ter-
rasolie of meubelolie, maar 
ook om tuinhuizen, schut-
tingen of gevelbekleding 
mee te beschermen. 
www.woca.nl

Quooker Fusion goud
Verguld met een laag-
je 24 karaats goud is de 
Quooker goud het zon-
netje in huis. Een even 
decoratieve als prakti-
sche keuze voor in de 
keuken. De Quooker 
goud is verkrijgbaar als 
Fusion Square en Fusi-
on Round, oftewel als 
mengkraan met een 
strakke rechte of sier-
lijke ronde uitloop. De 
mengkraankop is uit-
gevoerd in matgoud, 
wat de kraan een sub-
tiel accent geeft. Ook 
de bijpassende zeep-
pomp is verguld ver-
krijgbaar.
www.quooker.nl/
fusion-goud

Durf buiten 
de lijntjes 
te kleuren
Primabad daagt je uit om zelf te 
experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap bui-
ten de gebaande paden en laat 
je creativiteit de vrije loop. Com-
bineer wastafelbladen, wastafel-
kasten, spiegeloplossingen, kas-
ten en kleuren en creëer je idea-
le badkamermeubel, tv-meubel, 
dressoir of...

www.primabad.nl

Aluminium gevelbekleding voor 
trendy woonuitstraling

Het DECO WALL gevel-
systeem past perfect bij 
de hedendaagse archi-
tectuur. Het bestaat uit 
een basispro� el dat te-
gen de gevel wordt ge-
monteerd. Hierop wor-
den de afwerkingspro-
� elen geklikt. Er be-
staan 4 verschillen-
de afwerkingspro� elen 
voor verticale plaatsing 
en 1 voor horizontale. 
De onzichtbare beves-
tiging en rechte lijnen 
geven de woning een 
strakke uitstraling. Qua 
kleur heb je keuze uit 
het complete Aliplast 
kleurengamma. 
www.aliplast.com

Gespot op WONEN.nl



Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!

Mat wit is 
het nieuwe 
glans
Niet alles hoeft te glimmen 
om op te vallen. Neem bijvoor-
beeld het populaire, compac-
te Avento toilet van Villeroy & 
Boch dat samen met het nieu-
we Avento fonteintje een toi-
letruimte een mooie uitstraling 
geeft. Voor extra opbergruim-
te kun je het fonteintje, dat ook 
leverbaar is met het kraangat 
rechts, combineren met een 
bijpassend meubel dat in ver-
schillende tinten en houtde-
cors te verkrijgen is.

www.villeroy-boch.nl

Daarom kies je voor 
een warmtepomp

Nu Nederland voornemens is om van het gas af te gaan, is het verstandig om alvast rekening 
te houden met dit toekomstscenario bij de keuze van een nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de hand: het is duurzaam, toekomstbestendig en eenvoudig in 
gebruik. Nog niet overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.
www.vaillant.nl

Bouwen of 
verbouwen 
met de 
nieuwe 
vloeren van 
COREtec®

Heb je het idee om een huis of 
appartement te kopen of bou-
wen of denken jullie eraan een 
woning of loft te renoveren of te 
verbouwen ? Dan ben je wellicht 
op zoek naar vloeren entoebe-
horen. Met de nieuwste vloe-
ren van COREtec® STONE CERA-
TOUCH kun je kiezen voor een 
natuurgetrouwe vloer die een-
voudig en snel te installeren is 
en eventueel ook meet nemen 
bij een eventuele verhuizing.

www.coretec� oors.com

No Limit Architect
Naast de No Limit lijn van Detrem-
merie wordt ook de Architect lijn 
gepresenteerd. Deze gaat nog 
een stap verder. Hierbij kun je na-
melijk het wastafelblad per centi-
meter bestellen. Zo kan je perfect 
je nis tussen twee muren gaan in-
vullen. Haute Couture maatwerk in 
de badkamer; in de uitvoering die 
jij wil. Daar waar de No Limit op-
houdt gaan we met het nieuwe Ar-
chitect programma nog een net 
even een stapje verder. Denk hier-
bij aan wastafels, spiegels en spie-
gelkasten op maat, waarmee je sa-
men met een grote keuze aan on-
derbouwkasten (eventueel met 
kleine passtukken) je meubel per-
fect door ons op maat kunt laten 
maken. Op deze manier word je 
zelf echt de architect van je nieu-
we badkamer!
www.detremmerie.be

De waterzone in elegant zwart mat
De Silgranit Black Edition 
spoelbakken zijn dé oplossing 
voor iedereen die een state-
ment wil maken! De Black Edi-
tion is immers een bijzonde-
re highlight voor perfectionis-
ten en liefhebbers van design: 
alle zichtbare functionele ele-
menten (trekknop, C-Over� ow 
en InFino-a� oopsysteem) zijn 
op consequente wijze zwart en 
– nog beter – ze worden stan-
daard meegeleverd. Zo hoef je 
ze niet extra te bestellen en op-
tisch gezien krijg je een geheel 
in één en dezelfde tint.
www.blancobenelux.nl

Ingebouwde geurzuivering in toilet
Een keuken zonder afzuigkap is 
ondenkbaar. Wat in de keuken 
de standaard is, doet nu ook zijn 
intrede in de badkamer: een toi-
let met ingebouwde geurzuive-
ring. Niemand houdt van nare 
geurtjes op het toilet. We doen er 
dan ook alles aan om deze vieze 
lucht te bestrijden. Zo gebruiken 
we luchtverfrissers, geurstokjes 
of soms zelfs lucifers om onaan-
gename luchtjes te maskeren. In 
de toilet geïntegreerde geurzui-
vering van Geberit verwijdert de 
vieze lucht bij de bron, namelijk 
direct in de closetpot. Hierdoor 
heeft geur geen kans zich in de 
toiletruimte te verspreiden.

www.geberit-aquaclean.nl/
geurzuivering

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een thermostaat 
met ongekend gebruiks-
gemak in een verbluf-
fend compact en mo-
dern design. Door ge-
bruik te maken van een 
touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte 
afmetingen en het mo-
derne design zorgen er-
voor dat de thermostaat 
probleemloos in elk in-
terieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstal-
leerd en is zowel ver-
krijgbaar in een zwarte 
als witte uitvoering.

www.intergas-verwarming.nl



Misschien heeft u al een mooie vloer, maar is 
er een schuurbeurt nodig. Of de vloer heeft 
waterschade. Ook op dit gebied heeft TB 
Vloeren alle expertise in huis.  Ook adviseert 
TB Vloeren over de juiste afwerking en de be-
schermlaag van de geschuurde vloer. Wilt u 
dat de nerven en de structuur van uw houten 
vloer nog beter zichtbaar zijn? Laat de vloer 
dan borstelen, met als voordeel dat de vloer 
veel duurzamer wordt.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen be-
tekenen? Neem dan vrijblijvend contact op. 
Wij informeren u graag over alle mogelijkhe-
den en het onderhoud. Of bezoek onze show-
room!

Bel ons op werkdagen (van 09.00 - 17.00 uur) 
via 072 - 210 0109 of stuur een e-mail naar in-
fo@tbvloeren.nl
www.tbvloeren.nl

TB Vloeren is dé specialist op het gebied van houten, laminaat- of pvc-vloeren. 
Al ruim 25 jaar geven gediplomeerde parketteurs advies over de beste vloer 
voor elk interieur. Voor elk project en budget kunt u bij TB Vloeren terecht.

TB Vloeren, de beste  
vloer voor elk interieur

van gas naar duurzaam

Ook een koele woon- of werkruimte?
Koop dan een professionele arico!

Ook een koele woon- of werkruimte?
Koop dan een professionele airco!

Ook een koele woon- of werkruimte?
Koop dan een professionele airco!

van gas naar duurzaam
   www.gasservice.com      � 0251-245454

Ook een koele woon- of werkruimte?
Koop dan een professionele airco!

   www.gasservice.com      � 0251-245454

van gas naar duurzaam

   www.gasservice.com      � 0251-245454

van gas naar duurzaam

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Comfortabel de zomer door?
Koop dan een 
professionele Airco!

Bij Gasservice I Gaswacht koopt u al een airco 
inclusief montage voor € 2.395,-  

Daarmee geniet u deze zomer van een 
comfortabele binnentemperatuur. Daarnaast 
heeft u met deze airco ook de mogelijkheid om 
uw woning of bedrijfsruimte te verwarmen.

Als u al een airco heeft dan kunt u bij ons een 
onderhoudsabonnement afsluiten zodat u niet zonder het gemak 
van een airco komt te zitten deze zomer. Wij komen iedere 2 jaar langs voor 
onderhoud en bij een probleem aan de airco komen wij langs om de storing te 
verhelpen.  

Wij onderhouden, verkopen en installeren airco’s van diverse merken voor zowel de 
particuliere als de zakelijke markt. 

Kijk voor meer informatie over onze onderhoudsabonnementen of het kopen van 
een airco op www.gasservice.nl of bel 0251-245454. 

PROFESSIONEEL UW HOUTEN VLOER LATEN 
SCHUREN EN BEWERKEN

TB VLOEREN
Verkoop houten vloeren 

Openingstijden: 
Onze vernieuwde showroom 
is open of afspraak.

De Droogmakerij 35b, 1851 PV Heiloo 
www.tbvloeren-Heiloo.nl 

- Vloer laten schuren 
 en behandelen 
- Kleuren en afl akken, 
 keuze uit: hardwax of olie

Vanaf € 25,00 per m2 incl. oliën

De Droogmakerij 35b, 1851 PV Heiloo 

NU€19,95T/M EIND APRIL 

Wij komen bij u thuis langs voor 
een vrijblijvende off erte 
Bel 072 210 0109 voor een afspraak

GRATIS MDF
PLINTEN

BIJ AANSCHAF VAN 
EEN NIEUWE VLOER



Waarom zou je verhuizen?
Veel mensen blijven graag wonen op de plek 
waar ze zitten. Ze zijn aan die plek gehecht, ze 
hebben er dierbare momenten beleefd en ze 
zien zich niet snel verhuizen naar een ande-
re plek. Zolang dit kan, is dat natuurlijk prima. 
Maar wat gebeurt er als het niet meer kan? En 
wat zijn de meest logische momenten om uit 
te kijken naar een andere woning? De twee 
meest voor de hand liggende momenten 
zijn een verandering in de gezinssamenstel-
len en noodzakelijk groot onderhoud aan de 
woning. Om met dat eerste te beginnen: stel-
len zoeken vaak een grotere woning wanneer 
zich gezinsuitbreiding aandient, maar vanuit 
die gedachte zou het net zo logisch zijn om te 
gaan verhuizen naar een kleiner onderkomen 
zodra de kinderen de deur uit zijn. Toch zien 
we dat veel mensen dan gedurende langere 
tijd in een gezinswoning blijven wonen, waar-
door er weinig sprake is van doorstroming 
en er dus op den duur een tekort aan gezins-
woningen ontstaat. Een voordeel van kleiner 
gaan wonen zodra het kan is dat je geld over-
houdt, dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om 
mooie reizen van te maken of om te investe-
ren in je hobby’s.

Als afstand geen rol meer speelt
De afstand van huis naar werk houden we het 
liefst zo klein mogelijk. Maar zodra het werkza-
me deel van het leven beëindigd is en iemand 
van zijn pensioen geniet, is het niet meer rele-
vant in welke omgeving je woont. Had je altijd 

al eens de gedachte om in een ander deel van 
het land te gaan wonen, dan kun je die droom 
werkelijkheid laten worden. Ook het bereiken 
van de pensioentijd is dus een natuurlijk mo-
ment om te gaan nadenken over je woonwen-
sen en die te vertalen in concrete stappen. Ze-
ker op die leeftijd is daarbij van belang dat je 
er ook meteen op let dat het een woning is 
waar je voor de rest van je leven zou kunnen 
blijven wonen, ook wanneer een periode aan-
breekt waarin je afhankelijk gaat worden van 
zorg aan huis.

Elke situatie is anders
Senioren met kinderen willen over het alge-
meen graag in de buurt van hun kinderen wo-
nen, zodat die kinderen er snel kunnen zijn als 
het onverhoopt wat minder gaat met de ge-
zondheid. Iemand die geen kinderen heeft, 
zal wellicht andere keuzes maken, omdat er 
geen rekening hoeft te worden gehouden 
met reistijden. Mensen die geheel op zichzelf 
aangewezen zijn, maar wel een groot sociaal 
hart hebben, vinden vaak wat ze zoeken in 
een woongroep of andere vorm van gemeen-
schappelijk wonen. Ook de � nanciële situatie 
is natuurlijk een belangrijke factor. Heb je een 
groot huis en een grote tuin, dan zul je die ook 
op hogere leeftijd goed moeten kunnen on-
derhouden. Wanneer je voldoende geld in kas 
hebt om diensten te kunnen inhuren en om 
bouwkundige aanpassingen te doen in de wo-
ning, kun je het er langer volhouden dan wan-
neer je dat geld niet beschikbaar hebt.

De woningmarkt in Nederland staat enorm onder druk en de verwachting is 
dat dit ook nog wel een aantal jaren zo zal blijven. Het is daarom goed om al-
vast vooruit te kijken en je af te vragen waar je over tien of vijftien jaar wilt 
wonen. Is een verhuizing tegen die tijd noodzakelijk? Dan kan het zinvol zijn 
om daar nu alvast serieuze stappen voor te gaan zetten. Veel mensen blijven 
te lang hangen in dezelfde situatie, waardoor ze uiteindelijk in de problemen 
komen, omdat hun huidige woning niet meer voldoet aan de eisen.

Hoe levensloopbestendig is jouw woning?

IN 4 STAPPEN
UW HUIS VAKKUNDIG GEÏSOLEERD

Isoleren heeft een direct e�ect op uw energierekening, maar – iets wat vaak vergeten wordt- ook een 
ongekend positieve invloed op uw woon- en leef comfort. Het isoleren van uw woning levert u los van een 
besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook veel meer woonplezier op. Om een langdurig e�ect te 
kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Neopixels HR++ Isoparel® om uw spouwmuur te 
isoleren. Ook voor vloerisolatie vindt u bij ons de ideale oplossing met o.a. Icynene (watergedragen PUR).

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe 
wij u huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.

INSPECTIE BOREN VULLEN AFWERKEN

ENERGIEREKENING 
OMLAAG
WOONCOMFORT 
OMHOOG

Isototaal  |  Maatlat 25a, 1906 BL Limmen
Tel: 072 - 303 3448  |  info@isototaal.nl  |  www.isototaal.nl

• 
H

ET
 IS

OLATIEBEDRIJF •

B
IJ U IN DE BUURT

Heeft het scheiden van 
je afval eigenlijk wel zin?

Scheiden heeft zin
Er wordt wel gedacht dat al het afval uiteinde-
lijk toch weer op één hoop belandt. Dat is niet 
het geval. Het verwerken van gescheiden af-
val is voordeliger en dat scheelt dus uiteinde-
lijk ook in de hoogte van de afvalsto� enhef-
� ng. Afvalscheiding is dus op de lange termijn 
ook voor je eigen portemonnee voordeliger.
 
Particulieren maken het verschil
Dat kleine beetje afval thuis weegt toch niet 
op tegen die grote berg industrieel afval? 
Nou, toch wel hoor! Al het niet-gerecyclede 
afval van de particulieren samen vormt een 
grotere berg dan het niet-gerecyclede afval 
van alle bedrijven bij elkaar.
 

Verdient de gemeente aan afvalscheiding?
Vaak wordt gedacht dat de inwoners al het 
werk moeten doen, terwijl de gemeente daar-
van de winst opstrijkt door de lagere verwer-
kingskosten. Maar een gemeente mag niet 
verdienen op de afvalsto� enhe�  ng. Als de 
gemeente onder de streep geld overhoudt, 
moet dat in het jaar erop verrekend worden 
in het tarief van de afvalsto� enhe�  ng.
 
Fatsoenlijk scheiden
Het is van groot belang om het juiste afval in 
de juiste bak te doen. Containers die bedoeld 
zijn voor papier of textiel mogen niets anders 
dan dat bevatten. Bedenk dat met name tex-
tiel vaak handmatig gesorteerd wordt en dat 
is geen pretje, als er ook ander afval tussen zit.

Steeds nadrukkelijker wordt gewezen op het belang van afvalscheiding. Als 
bewoner van een gemiddelde eengezinswoning heb je tegenwoordig drie of 
vier verschillende containers voor de deur staan. Bewoners van appartemen-
ten moeten hun afval meestal in ondergrondse containers gooien maar ook 
hen wordt gevraagd om alles goed te scheiden. Helaas bestaan er nog veel 
misverstanden over het scheiden van het huisafval.



Wat veel mensen niet weten is dat men met 
de huidige airco’s ook kan verwarmen zolang 
de buitentemperatuur nog niet te laag is. Hier-
mee biedt de airco ook de mogelijkheid om in 
de lente en herfst een woning gasloos te ver-
warmen.

Vaak wordt er gewacht met de aanschaf van 
een airco totdat de temperaturen hoog oplo-
pen. Dat is ook het moment dat de airco’s uit-
verkocht raken en de installatiebedrijven geen 
tijd meer hebben. Als u overweegt om een air-
co aan te scha� en dan is het advies om niet te 
wachten tot de temperaturen oplopen, maar 
om die nu al aan te scha� en zodat u kunt ge-

nieten van een comfortabele zomer.
Als u al een airco heeft dan is het aan te raden 
om onderhoud aan uw airco uit te laten uit-
voeren. Het periodiek onderhoud van uw airco 
draagt bij aan een e�  ciënt werkende airco en 
voorkomt storingen. Ook zal een goed func-
tionerende airco bijdragen aan een gezonder 
leefklimaat in uw woning of op uw werkplek 
door de circulatie van de binnenlucht. Onder-
houd kan zowel eenmalig als in de vorm van 
een onderhoudsabonnement plaatsvinden. 
Met een abonnement bent u er zeker van dat 
er periodiek onderhoud wordt uitgevoerd en 
dat men iemand kan laten komen als er een 
storing in het toestel optreedt.  

Nu het steeds warmer wordt in Nederland is een airco de manier om uw huis of 
bedrijfsruimte te koelen en zo een prettig binnenklimaat te creëren. Er zijn diver-
se type airco’s verkrijgbaar, maar met een airco met binnen- en buitenunit kunt u 
in enkele minuten de kamertemperatuur naar een comfortabel niveau brengen. 

Verwarm uw woning 
met een Airco!

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

“Ook uw specialist voor dak- en zinkwerk”

•  Nieuwbouw/verbouwingen
•  Aanpassingen meterkast
•  Aanleggen keuken-
 installaties
•  Aanleggen tuinverlichting
•  Zowel bedrijfsmatig als 
 particulieren
•  Data netwerken
•  Zonnepanelen

Boccherinistraat 22, 1901 VD Castricum
Tel: 06 51 18 47 47, info@rjelektrotechniek.nl

WWW.RJELEKTROTECHNIEK.NL

Úw timmerfabriek 
in de regio

Castricummerwerf 77, 1901 RV  CASTRICUM 
Tel. 0251-672126 

E-mail: info@timmerfabriekvanderloos.nl
www.timmerfabriekvanderloos.nl

- Houten kozijnen, ramen, deuren. 
- Ook monumentale kozijnen.
- Glas in alle soorten en maten.
- Sierlijsten, architraven, gootlijsten. 
- Allerlei pro�leringen zijn mogelijk. 
- Voor particulieren en aannemers.

Houtbriketten te koop 
voor alle soorten houtkachels 

Marokkaanse 
woonaccessoires 
Kleding 
Webshop

Onze winkel is geopend op wo-do-vr-za van 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Middelweg 36 - 1911 EH Uitgeest
www.petithanout.nl - 06-21837157

Bel 06 21837157 om een afspraak te maken.

Hoe krijg ik mijn woning zo snel mogelijk energiezuinig en bespaar ik op woonlasten?
Meer verduurzamen is de wens van menig huizenbezitter. Een beter energielabel ver-
hoogt de waarde van je woning en een goed geïsoleerd huis voelt veel aangenamer!

Wanneer is nu een goed moment om dit aan te pakken, als huiseigenaar?
Bij aankoop van een nieuwe woning óf bij verbouwingsplannen. Je bespaart nóg meer 
door de hypotheek over te sluiten naar een voordeliger rentetarief.

Op de website www.milieucentraal.nl kun je ontdekken wat er in aanmerking komt voor 
subsidies.

Het is vaak mogelijk om 6% extra te lenen op de woning-
waarde voor verduurzaming. Of bijna altijd € 9.000 extra 
lenen bovenop het maximale leenbedrag. In combinatie 
met de te verkrijgen subsidies en de huidige lage hypo-
theekrentes gaan de extra (of lagere) totale maandlasten 
je vast verbazen!

Verduurzamen begint met isoleren en dat is al besparen!

Zonnepanelen aanschaffen? Als huiseigenaar mag je de BTW terugvragen.

Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via 
www.Hypotheekacademie.nl of Advieskeuze.nl voor reviews. 

Of neem contact op via Susan@hypotheekacademie.nl of 072-531 75 41, 
voor een eerste gesprek op onze kosten!

Hoe krijg ik mijn woning zo snel mogelijk energiezuinig en bespaar ik op woonlasten? 

Meer verduurzamen. Het is de wens van menig huizenbezitter én hoe aangenamer het voelt in huis. 
Een beter energielabel verhoogt óók de waarde van je woning! 

Wanneer is nu een goed moment om dit aan te pakken, als huiseigenaar?  

Bij aankoop nieuwe woning óf bij verbouwingsplannen en/of je bespaart nog méér door de 
hypotheek over te sluiten naar een voordeliger rente of een combinatie hiervan.  

Op de website https://www.milieucentraal.nl/ kun je ontdekken wat er in aanmerking komt voor 
subsidies.  

Het is vaak mogelijk om 6 % extra lenen op de woningwaarde, voor verduurzaming. Óf bijna altijd € 
9.000,- extra lenen, bovenop het maximale leenbedrag. In combinatie met de te verkrijgen subsidies 
en de huidige lage hypotheekrentes gaan de extra (óf lagere) totale maandlasten je vast verbazen! 

 

 

 

 

 

Verduurzamen begint met isoleren en is dat is al besparen! 

Zonnepanelen aanschaffen? Als huiseigenaar mag je de BTW 
terugvragen. 

 

 

Open en transparant is ons motto, zoek ons eens op via www.Hypotheekacademie.nl of 
Advieskeuze.nl voor reviews.  

Of neem contact op via Susan@hypotheekacademie.nl of 072-531 75 41, voor een eerste 
gesprek op onze kosten! 

 
 

Rentevast periode Rente vanaf 
10 jaar 0,86% 
20 jaar 1,17% 
30  jaar 1,52% 
Rentes (NHG) d.d. 31-03-2021  



Wat je niet moet doen
Het is niet verstandig om spiritus aan het wa-
ter toe te voegen als je de ramen gaat lappen. 
Hierdoor krijg je juist strepen op het raam en 
na verloop van tijd ontstaat bovendien een 
soort blauwe waas op het glas, die je nau-
welijks nog weg krijgt. Gebruik ook niet een 
spons die kletsnat is. Knijp de spons juist uit 
totdat deze bijna droog is, voordat je begint 
met lappen. Een natte spons zorgt voor stre-
pen door weglekkende waterdruppels. Verder 
is het geen goed idee om je ramen te gaan 
lappen als de zon er fel op schijnt. Het zon-
licht zorgt ervoor dat het schoonmaakmiddel 
in het water sneller verdampt dan gewoonlijk 
en ook dat heeft weer streepvorming tot ge-
volg.

Hoe dan wel?
Ramen lappen kun je het beste doen met puur 
water, eventueel voeg je een klein beetje azijn 
of ammoniak toe. Ook een doorgesneden ui 

in het water werkt goed, evenals glansmiddel 
voor de vaatwasser. Gebruik altijd een schone 
spons en zorg voor een trekker en zeem van 
goede kwaliteit om het vensterglas te kunnen 
drogen. Ben je buiten aan het lappen, trek dan 
het glas van beneden naar boven droog. Bin-
nen doe je dat juist horizontaal, zodat je direct 
ziet of eventuele strepen zich aan de binnen-
zijde of aan de buitenzijde bevinden. Houd 
er rekening mee dat je geen warm water ge-
bruikt voor het lappen van de ramen als het 
buiten vriest.

Toch nog strepen?
Een beproefd middeltje om eventuele stre-
pen, die tijdens het lappen van de ramen zijn 
ontstaan, direct weg te krijgen, is het raam na 
a� oop wrijven met een prop krantenpapier. 
Geen glad papier van de reclamefolders, maar 
echt krantenpapier. Dit verwijdert de strepen 
en zorgt er bovendien voor dat het glas mooi 
gaat glimmen.

Al je ramen weer moeite-
loos schoon zonder strepen

Het is een veel gestelde vraag in het huishouden: hoe krijg je de ramen 
schoon zonder dat er lelijke strepen achterblijven? Vaak proberen mensen 
wanhopig allerlei schoonmaakmiddelen uit, terwijl het vaak juist die schoon-
maakmiddelen zijn die de strepen veroorzaken. Een andere boosdoener is 
kalk in het water, dus als je in een gebied woont waar het drinkwater veel 
kalk bevat, is het slim om bijvoorbeeld regenwater te gebruiken om de ra-
men mee te lappen.

Aldor Verlichting  |   Dorpsstraat 94a   |    Tel: 0251-656987
1901EN Castricum  |  www.aldorverlichting.nl

Kleine 
Elektra Klus?
Kleine klus op het gebied van 
elektra, maar geen elektricien 
kunnen vinden?
Aldor monteert: lamparmaturen, 
ventilatoren en schakelmateriaal.
Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak, kunt u 
langskomen in de winkel of bel 
ons op 0251-656987

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK VOOR 
EEN KORT OF LANG BEZOEK AAN DE WINKEL!

Quooker kokend-water-kraan 
Combi+ 2.2 Fusion Round 
Nu voor € 1450,-

Wilhelminalaan 47
1901 DM Castricum
E-mail: info@oit.nl
Tel: 0251-650724

 
De COMBI+ is aangeslo-
ten op zowel de koud- 
als de warmwaterleiding. 
Net als de 'gewone' 
COMBI rekent hij af met 
het lange wachten op 
warm water en de ver-
spilling van drinkwater. 
Door de aansluiting op 
de warmwaterleiding heb 
je onbeperkt warm water.

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ

CALorie is de energie coöperatie van Castricum. CALorie is een co-
operatieve vereniging. Gevormd door de leden. En meer leden is meer 
invloed! CALorie is een onafhankelijk burgerinitiatief met als doel een 
energie-onafhankelijk Castricum in 2030.  
Samen met de inwoners van Castricum werken we aan verduurzaming 
van Castricum. Centraal staat hierin de zeggenschap van inwoners; een 
burgerplatform voor mening- en actie-vorming rondom verduurzaming 
van Castricum.

In ons tienjarige bestaan organiseerden we al zes jaar succesvolle zonne-
panelen acties.  CALorie organiseert ook met inwoners zonnecentrales 
op daken van bedrijven en gemeentelijke gebouwen. Met de onderne-
mers en gemeente werken we aan het verduurzamen van de Castricum-
merwerf. CALorie heeft werkgroepen die zich onder andere bezighou-
den met zonne- en windenergie, collectieve warmte en mobiliteit. 

Bij CALorie zijn een tiental actieve leden actief als energiecoach. Zij den-
ken met u mee over hoe u uw woning kunt verduurzamen. De coaches 
kunnen u helpen de weg te vinden 
in de veelheid aan adviezen en 
regelingen. Vanwege de corona-
maatregelen kunnen de coaches 
tijdelijk helaas geen huisbezoeken 
afl eggen. We hopen u spoedig te 
spreken en te zien!
We zoeken nog enthousiaste 
vrijwilligers die energiecoach 
willen worden.

Meer informatie: 
www.calorieenergie.nl

Energiecoaches René Daalmans en 
Paul Krom



VOORJAARSACTIES

Lijnbaan 70 | 1969 NG Heemskerk | T 0251 25 13 76 | E info@verfpoint.nl | W www.verfpoint.nl

Extreem duurzame hoogglans
1L lichte kleur       €80,57 €51,43
1L donkere kleur  €82,20 €61,72

xtreem duurzame hoogglans
1L lichte kleur €80,57 €51,443
1L donkere kleur €82,20 €61,772

1 25 13 76 | E info@verfpoint nl | W www

SIKKENS RUBBOL
BL MAGURA

Hoogglans aflak voor buiten
1L lichte kleur      €57,91   €43,43
1L donkere kleur  €69,49  €52,12

€91,35

€57,09
incl. BTW

Openingstijden showroom ma t/m vr van 06.30 uur - 17.00 uur

Actie geldig
Gehele maand april 2021

SIKKENS 
RUBBOL SB
Hoogglans verf voor buiten
1L wit     €76,35 €47,72
1L kleur  €81,15 €50,72___

___

SIKKENS RUBBOL 
XD HIGH GLOSS
Extreem duurzame hoogglans
1L wit     €91,35 €57,09
1L kleur  €91,35 €57,09

€47,72
€76,35

incl. BTW

TENCO 
DOUGLAS BEITS
Goede bescherming voor hout
1L blank     €19,24 €15,74
2,5L blank  €42,05 €35,05

€19,24

€15,74
incl. BTW

STAALMEESTER
INTRODUCTIE BOXSET
Allround kwasten speciaal voor
watergedragen en terpentine verf!
van €33,07 voor maar liefst €19,99

€33,07

€19,99
incl. BTW

___

GRATIS

KWAST
ANZA

*Bij aankoop vanaf 2 liter terpentine of watergedragen aflak, krijgt u één

gratis Anza Kwast t.w.v. €13,91 cadeau! 

HERFST & HELDER
LAKVERF SB

HERFST & HELDER
LAKVERF SUPERIEUR

BLÅKLÄDER ELITE VEILIGHEIDSSCHOEN S3
De perfecte werkschoen met aluminium

neus en reflectie
Nu met 10% korting: €107,82

€80,57

€51,43
incl. BTW incl. BTW

€43,43
€57,91

€119,80

€107,82
incl. BTW

€77,60

€48,50
incl. BTW
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___ ___

___

___
___

___
___
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___

___Matte binnenlak op waterbasis
1L wit          €77,60   €48,50
1L kleur       €78,50  €49,06

SIKKENS RUBBOL 
BL REZISTO SATIN

Bij
grat

ExEx
1L

SIKKENS RUBBOL
GURA

HER
LA

basissExtreem sterke binnenlak
1L wit          €75,05   €46,91
1L kleur       €75,95  €47,47

___
___

De topper van Sikkens

incl. BTW
€46,91
___€75,05 ___

___
___ ___

O

VERFPOINT 
POWER LATEX
Super dekkende en matte muurverf
10L wit               €93,80 €34,95
10L lichte kleur  €93,80 €39,95

___
___

incl. BTW
€34,95
___€93,80

22
___

rijgt u één

SSIKKENS RUBB

€91,35

€57,09
incl. BTW

aankoop vanaf 2 liter terpentine of watergedragen aflak, kr

tis Anza Kwast t.w.v. €13,91 cadeau!

___€___€9___91___1 3___35___5 €19,24

€15,74
incl. BTW
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Collectanten kunnen ervoor kiezen 
om huis-aan-huis of thuis vanaf de 
bank te collecteren. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek is van 
essentieel belang  voor de 25.000 
mensen met MS in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten 
leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. 
Onderzoek naar MS en de strijd 
tegen deze aandoening moet 
daarom doorgaan. Collecteren kost 
maar twee uurtjes tijd per jaar en is 
nog leuk ook!
MS is een ziekte van het centrale 

zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in 
het afweersysteem, wordt de laag 
om de zenuwen aangevallen en 
beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen 
niet (goed) door, waardoor verlam-
mings- en uitvalsverschijnselen 
optreden. In Nederland hebben 
25.000 mensen MS. De eerste symp-
tomen treden meestal op tussen het 
20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS 
de meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen. Meer informatie en 
aanmelden: www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren

MS-fonds zoekt collectanten
Castricum - Van 28 juni tot en met 3 juli vindt de landelijke huis-aan-huis-
collecte van het Nationaal MS Fonds plaats. De organisatie is hard op 
zoek naar collectanten in Castricum. Met het ingezamelde geld kan meer 
onderzoek naar het ontstaan van multiple sclerose (MS) worden gedaan. 
Ook kan aan MS-patiënten een betere kwaliteit van leven geboden 
worden.

Het leven van jongeren is anders 
door de coronatijd. Ze missen school, 
sport, hun vrienden en kunnen niet 
de dingen doen die in deze levens-
fase belangrijk voor ze zijn. Dat kan 
vragen of zorgen geven. Tijdens de 
online bijeenkomst gaat Steven Pont 
(ontwikkelingspsycholoog en 
opvoedcoach) in op de invloed van 
de coronatijd op pubers/jongeren. 
Wat betekent deze tijd voor 
jongeren? Wat hebben jongeren 
nodig? Hoe kun je als ouder je kind 
ondersteunen? Welke gevolgen heeft 
deze tijd op de ontwikkeling van 
jongeren nu en later?

Aanmelden
Ouders kunnen zich op https://ggd-
hollandsnoorden.live.opleidings-
portaal.nl/

Aanbod/#!/a-online-bijeenkomst-je-
puber-in-corona-tijd-wat-kun-je-
doen aanmelden voor deelname. De 
avond vindt online plaats en het 
aantal deelnemers is gelimiteerd. De 
bijeenkomst duurt van 20.00 tot 
21.15 uur en is kosteloos.

Vragen
Wie naar aanleiding van deze online 
bijeenkomst vragen heeft, kan bellen 
met GGD HN via nummer 088 
0100550 voor het maken van een 
(online) afspraak met een opvoedad-
viseur. Het is ook mogelijk om een 
e-mail naar positiefopvoeden@
ggdhollandsnoorden.nl te sturen. 
Meer informatie over opvoeden is 
verder op www.positiefopvoeden.nl 
en www.ggdhollandsnoorden.nl te 
vinden.

Online bijeenkomst: 
‘Je puber in coronatijd’
Regio - GGD Hollands Noorden organiseert op 20 april de online bijeen-
komst ‘Je puber in coronatijd’. Hierin wordt ingegaan op de vraag welke 
impact de coronatijd heeft op pubers en wat je als ouder kunt doen om je 
kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

Castricum - Morgen is de landelijke 
‘wandel-tijdens-je-werk-dag’ (zie 
www.wandelnet.nl/wandel-tijdens-
je-werk-dag-2021). Doordat veel 
mensen al een jaar vanuit huis 
werken ontstaan fysieke en emotio-
nele problemen. Wandelen tijdens je 
werkdag doet goed, maar kom er 
maar eens op. Op deze ‘wandel-
tijdens-je-werk-dag’ gaat een lande-
lijk collectief van ervaren wandelcoa-
ches van start. Initiatiefnemer en een 
van de 17 coaches is Frank Schalken 
uit Castricum. Doel van het collectief 
is om zo veel mogelijk mensen die 
vastlopen op hun werk of thuis met 
een actieve vorm van coaching in de 
natuur te helpen.

Corona
Initiatiefnemer Frank Schalken: ,,Er 

zijn ontzettend veel coaches in 
Nederland en wandelcoaching 
bestaat al lang. Door corona heeft 
het buiten coachen afgelopen jaar 
een enorme vlucht genomen, omdat 
binnen coachen vaak niet gaat. Maar 
wandelcoaching is iets anders dan 
wandelend coaching. De wandelcoa-
ches die zijn aangesloten bij het 
collectief van Wandelcoaches.nl zijn 
opgeleid in het inzetten van de 
natuur tijdens de coaching. De 
natuur zit vol symbolen en meta-
foren die ervoor zorgen dat klanten 
vaak sneller tot de kern komen en 
creatief worden in het bedenken van 
oplossingen en acties.

Vastlopen
Veel mensen die vastlopen zitten 
heel erg in hun hoofd. Door er buiten 

over te praten en in beweging te zijn 
komen ze ook in hun hoofd in bewe-
ging. Schalken: ,,Ik had eens een 
klant die gewend was om altijd 
andere mensen te volgen. We 
stonden in het bos. Ik vroeg haar om 
iets te pakken dat heel �jn 
aanvoelde. Ze ging van alles bekijken 
maar raakte niets aan. Ze wees naar 
een blaadje en zei ‘deze voelt goed’, 
terwijl ze er helemaal niet aan 
gezeten had. Het werd haar toen pas 
duidelijk dat ze niet gewend was 
naar haar eigen gevoel te luisteren. 
Zo’n inzicht zou je in een spreek-
kamer veel minder snel en minder 
intens hebben.” 

Meer informatie over het collectief 
van wandelcoaches is op www.
wandelcoaches.nl te vinden.

Castricummer zet collectief 
voor wandelcoaches op

Initiatiefnemer Frank Schalken met een klant. Foto: aangeleverd

Naar schatting telt Nederland zo’n 
500.000 ouders met psychische en/of 
verslavingsproblemen. Als een ouder 
een psychisch en/of een verslavings-
probleem heeft, dan worden 
kinderen thuis vaak met stresssitua-
ties geconfronteerd. Daarom bieden 
Brijder en GGZ Noord-Holland-Noord 
voor deze kinderen de KOPP/KOV-
groep aan.

Elk kind reageert anders 
Kinderen voelen vaak goed aan dat 
het niet goed gaat met hun ouder en 
reageren daar allemaal anders op. 
Sommige vragen extra aandacht, 
anderen schamen zich of nemen 
teveel taken en verantwoordelijkheid 
op zich. Hierdoor lopen zij een 

verhoogd risico op overbelasting en 
kunnen zij op den duur zelf 
problemen gaan ontwikkelen.

Inzicht verscha�en in emoties
Belangrijke ingrediënten van de doe- 
en praatgroepen zijn het bieden van 
onderlinge (h)erkenning, het 
wegnemen van irreële gedachten en 
het ontschuldigen van zowel kind als 
ouder. Dit gebeurt door inzicht te 
verscha�en in emoties die de 
kinderen kunnen hebben, hand-
vatten mee te geven hoe ze met de 
thuissituatie om kunnen gaan, de 
weerbaarheid te versterken en 
kennis te vergroten in de problema-
tiek van hun ouder(s). Daarnaast 
merken kinderen dat ze niet de enige 

zijn, kunnen ze hun verhaal kwijt en 
kennismaken met kinderen met 
soortgelijke ervaringen.

Hoe en waar
De groep bestaat uit acht kinderbij-
eenkomsten van anderhalf uur op 
doordeweekse dagen na school en 
daarnaast zijn er twee ouderbijeen-
komsten. De doe- en praatgroep 
start medio april 2021 in Alkmaar. 
Voor meer informatie of aanmelden 
kan men contact opnemen met Olga 
Kruize (olga.kruize@brijder.nl). 

Preventiewerker Petra vertelt in deze 
video meer over de groep: https://
youtu.be/pRiNlUnWrmY. Er is geen 
verwijsbrief nodig en de kinderen 
worden niet ingeschreven bij de 
GGZ. 
Aan de groep zijn geen kosten 
verbonden.

Regio - Speciaal voor kinderen (8-12 jaar) van ouders met psychische en/
of verslavingsproblemen gaat binnenkort een doe- en praatgroep van 
start. Dit is een initiatief van Brijder en GGZ Noord-Holland-Noord.

Praatgroep voor kinderen van ouders met 
psychische en/of verslavingsproblemen

Akersloot - Vorige week woensdag hebben vrijwilligers van De Zonnebloem 
Akersloot de gasten van deze organisatie een mooie verrassing bezorgd. Ze 
brachten bossen met tulpen naar de gasten en natuurlijk zat bij elke bos 
bloemen ook een vrolijk zakje met paaseitjes. ,,Het was ontzettend mooi dat 
we dit konden doen en daarom willen wij iedereen die hieraan heeft meege-
werkt hartelijk bedanken’’, laat de organisatie weten. Foto: aangeleverd

Tulpen van De Zonnebloem






