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Castricum - Het zijn onzekere tij-
den. Opeens zijn we voor een groot 
deel op onszelf aangewezen. We 
moeten thuisblijven en ons daar 
zien te vermaken. Het lezen van de 
lokale krant maakt daar nadrukke-
lijk deel van uit. Uit de praktijk blijkt 
dat de lokale krant in deze tijd bij-
zonder gewaardeerd wordt en door 
het hele gezin goed gelezen wordt. 
Mensen die ooit een sticker op de 
brievenbus hebben geplakt omdat 
ze geen krant wilden ontvangen, 
blijken nu aan de buren te vragen of 
ze hun exemplaren mogen lenen. 
Juist nu is dat niet verstandig om te 
doen. Gelukkig zijn er alternatieven, 
verwijder de sticker of wie toegang 
heeft tot het internet, kan deze 
krant via www.castricummer.nl we-
kelijks online lezen. In het archief op 
de website zijn ook oudere exem-
plaren in te zien. Ook kan uw krant 
worden afgehaald bij onderstaande 
afzetpunten. Wij doen er alles aan 
om te blijven verschijnen wel zal de 
krant minder pagina’s bevatten dan 
dat u van ons gewend bent.

Onze afzetpunten:
Castricum: Gemeentehuis, Raad-
huisplein 1, (tijdelijk gesloten). 
De sleutelkoning, Dorpsstraat 58. 
Boekhandel Laan, Burgemeester 
Mooijstraat 19. Bibliotheek, Gees-
terduinweg 1, (tijdelijk gesloten)
Limmen: AH supermarkt, Vuurbaak.
Akersloot: Bakkerij van Baar, 
Kerklaan 14. Deen supermarkt, 
Raadhuisweg 3.

Uw lokale 
krant, juist nu!

Eerste lenteweekend: 
ongewone aanblik strand
Castricum - Normaal gesproken is dit niet het beeld dat je ziet wanneer de lentezon zich laat zien en de 
temperatuur voor het eerst uitnodigt voor een strandwandeling. Afgelopen weekend bleek dat bijna ie-
dereen zich aan de Corona-adviezen van de overheid hield. Het resultaat: een nagenoeg verlaten strand, 
waar deze man met metaaldetector alle ruimte had om zijn geluk te beproeven. (Henk de Reus)

Gemeenteraad wil 
digitaal besluiten nemen

Hans Boot

Er bestaan in deze tijd gelukkig 
heel veel middelen om elkaar di-
gitaal te bereiken en ook de leden 
van de gemeenteraad maakten 
daar noodgedwongen de laatste 
weken gebruik van via de video-
verbinding Zoom. Roel Beems, 

fractievoorzitter van CKenG, zegt 
daarover: ,,Dat vergaderen gaat 
op zich goed, maar volgens de 
gemeentewet moeten wij toch 
echt bij elkaar komen als er be-
sluiten genomen worden. De 
Tweede Kamer wil dat echter (tij-
delijk) veranderen, zodat er via 
een videoverbinding gestemd 
kan worden. 

Een initiatiefvoorstel hiertoe is in-
middels door de Raad van State 
voorzien van een positief advies. 
Als de kamer hiermee heel snel 
akkoord gaat, kan de gemeente-
raadsvergadering in Castricum 
op donderdag 9 april, als een van 
de eerste in Nederland, al virtueel 
verlopen.”

Groene en rode kaarten
Voor diverse belangrijke zaken 
waarover de raad moet beslis-
sen en die nu onverhoopt blijven 
liggen, zou het een prima oplos-
sing zijn om verdere vertraging te 
voorkomen. Maar gaat het met dit 
systeem ook werken en is het de-
mocratisch genoeg? Je mist toch 
het debat, de interrupties en de 
mogelijkheid om in te spreken. 
Beems: ,,Raadsleden moeten bij 
het nemen van besluiten zonder 
last of ruggespraak hun stem uit 
kunnen brengen. De praktijk zal 
straks moeten uitwijzen of dat ook 
lukt op afstand, zonder dat ze fy-
siek aanwezig zijn. Alle raadsleden 
in Castricum zijn al voorzien van 
een groene kaart (voor) en een ro-
de kaart (tegen). Die kunnen zij 
tijdens de vergadering thuis om-
hoog houden, zodat de stemmen 
via een videoverbinding geteld 
kunnen worden. Als alles goed 
gaat, kunnen ook de pers en inwo-
ners straks de raadsvergaderingen 
online volgen.” (Foto: Roel Beems)

Castricum - Door een van de belangrijkste bijeenkomsten binnen 
de gemeente werd een paar weken geleden ook een streep ge-
zet in verband met de coronacrisis. Op donderdagavond brandt 
er dus geen licht meer in het gemeentehuis en komen de raadsle-
den niet meer bij elkaar om te vergaderen. Dat deden zij wel op 
afstand met elkaar thuis, maar voor democratische besluitvor-
ming is meer nodig.

‘Niet meer waarschuwen, direct beboeten’

Jeugd heeft lak aan 
noodverordening

Zondag kwamen meermalen 
groepjes jongeren samen bij 
het zwembad, de Papenberg, 
het winkelcentrum en het ska-
tepark bij De Bloemen. 
Na verschillende waarschuwin-
gen dit weekend gaan gemeen-

telijke boa’s nu over tot het uit-
delen van boetes. Mans: ,,Jon-
geren komen samen in groep-
jes, waar een maximum van 
twee personen geldt en hou-
den zich niet aan de anderhalve 
meter afstand tot elkaar.” 

Volgens Mans wordt er niet 
meer gewaarschuwd, maar krij-
gen overtreders direct een boe-
te opgelegd. Die kan oplopen 
tot €390,00.
,,Zorg dat het niet nodig is. Als 
iedereen zijn best doet en zich 
aan de regels houdt krijgen we 
corona onder controle zonder 
dat er zwaardere maatregelen 
nodig zijn. We doen dit voor el-
kaar.” (Mardou van Kuilenburg)

Castricum - Jongeren lappen de coronamaatregelen aan hun 
laars. Op meerdere locaties in Castricum zijn afgelopen weekend 
herhaaldelijk groepjes weggestuurd. ,,De maat is echt vol”, zegt 
burgemeester Toon Mans. ,,We gaan nu boetes uitdelen.”

LEKKER LEZEN!LEKKER LEZEN!
LEKKER LEZEN!LEKKER LEZEN!

 Vanaf 15 euro gratis bezorgd.
Zondags nu gesloten.

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

BEERSENKOMENJEWELS 

KERKWEG 48   HEEMSKERK 
T. 0251  230 206
WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  B R I L J A N T

WIST U DAT WIJ
OOK REPAREREN?

* Alleen geldig bij reparaties boven de € 10,- 

 Max. 1 poetsdoek t.w.v. € 5,-  per klant.

GRATIS GOUD EN 

ZILVER POETSDOEK*

UW LAKEI ZIJN

LAAT

1  Bestel uw paasbestelling 
online op www.deroset.nl 

2  Betaal via ideal 

3  Voor Geesterduin 
 Parkeer uw auto op het grote parkeerterrein aan de 
 Geesterduinweg en bel: 0251-654683 of 06-37481770

4 Voor de Burgemeester Mooijstraat 
 Parkeer u auto hoek Henri Schuytstraat/Burgemeester 

Mooijstraat achter de A&P kapper. Bij de paarse 
 ballonnen en bel: 0251-652386 

5  Wij brengen uw bestelling persoonlijk naar uw auto 
en zetten deze contactloos in uw bagageruimte

Vermijd u ook liever de paasdrukte?

MAAK GEBRUIK VAN 
ONZE LAKEI-SERVICE 
OP VRIJDAG 10 EN  ZATERDAG 11 APRIL 

Tip bestel een van 
onze paaspakketten

WWW.DEROSET.NL

  

THUIS BEZORGD EN  
BETALEN MET EEN TIKKIE 

KAN OOK! 

 
RUNDERSTOOFVLEES            

KANT EN KLAAR 

100 GR 1,79 
VLEESWAREN TRIO  

RUNDERSALAMI 
RUNDVLEESSALADE  

KIPGRILLWORST  
Samen € 5,99 
KIPPENSOEP 
Per pot € 2,99 

LASAGNE 
100 gr  € 1,19 

 
Voor 2 personen  

ZUURKOOLSTAMPPOT     
+ 1 ROOKWORSTJE 

Samen € 6,99 
Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  

   

HELE KIP 
biologisch 

8,99 p/kg 
op=op  

VLEESWAREN TRIO  
GEBR. FRICANDEAU 

ACHTERHAM 
GEBR CASSELERRIB 

Samen € 6,99 
   ASPERGESOEP 

Per pot 2,99 
KALFSRAGOUT 

MET GRATIS PASTEIBAKJES 
Per 100 gr 1,59 

 
Voor 2 personen 

RAAPSTELEN STAMPPOT     
2 KIPBURGERS 
Samen 6,99 

Burgemeester Mooijstraat 29 
T 0251 652430  
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Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
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Anoniem ingezonden brieven 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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KERKDIENSTEN 
OP RADIO EN TV
In samenwerking met de Protes-
tantse dorpskerk van Castricum 
en de Katholieke Corneliuspa-
rochie in Limmen worden kerk-
diensten tijdens Pasen uitgezon-
den via omroep Castricum (C-TV). 
Diverse diensten zijn ook te vol-
gen via radio Castricum.

Witte Donderdag (9 april)
Uitzendschema C-TV: 07.00 uur, 
10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur, 
19.00 uur en 22.00 uur.

Goede Vrijdag (10 april)
Uitzendschema C-TV: 07.00 uur, 
10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur, 
19.00 uur en 22.00 uur. Herhalingen 
op zaterdag 11 april.

Eerste paasdag (12 april)
Uitzendschema C-TV: 07.00 uur, 
10.00 uur, 13.00 uur, 16.00 uur, 
19.00 uur en 22.00 uur. Herhalin-
gen op maandag 13 april. Op eerste 
paasdag wordt gestart vanuit de 
Katholieke Corneliusparochie met 
een vervolg vanuit de Protestante 
dorpskerk in Castricum.
Radio Castricum zendt om 10.00 
uur de radiodienst uit met Roel 
Knij�.

Tweede paasdag (13 april)
C-TV zendt herhalingen uit van eer-
ste paasdag.

Frequenties of kanaalkeuze zijn te 
vinden op www.omroepcastricum.
nl.

Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, in het weekend tot maandag 
8.00 uur en op feestdagen: Huis-
artsenpost Beverwijk in het Ro-
de Kruis Ziekenhuis, alleen vol-
gens telefonische afspraak: 0251-
265265. Bij contact met de post 
wordt gevraagd om verzekerings-
gegevens, zorg dat u deze paraat 
heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, v.d. Maarel en Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

HUISARTSEN

BURGERLIJKE 
STAND
Publicatie vindt alleen 
plaats met toestemming van 
betrokkene(n). Uit privacy-
overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor publi-
catie. 

Overledenen:
Castricum: 24-03-2020 Wijts-
ke Geertruida Buisman, weduwe 
van Ferdinand M. Buijsman. 26-
03-2020 Cornelia Antonetta Bu-
ring, weduwe van Francisco van 
Dam. 26-03-2020 Rinia Tjoe-Awie, 
gehuwd met Willem R. Mulder. 
28-03-2020 Petronella Johanna 
School, weduwe van Wilhelmus 
G.A. van den Berk. 29-03-2020 
Theodora Jacoba van Ravenstein, 
weduwe van Laurentius Zonne-
veld. 31-03-2020 Peter Josef Keu-
len, weduwnaar van Theresia M. 
Franssen. 
Limmen: 20-03-2020 Afra Spren-
keling, gehuwd met Johannes T. 
Glorie.

Geboortes:
Castricum: 26-03-2020 Marie So-
�e Janne Sche�ers, dochter van 
Rens A. Sche�ers en Nicolina A.C. 
Scheerman. 28-03-2020 Luna No-
ra Kristel Fokke, dochter van Joe-
ri Fokke en Bianca M.M. Hopman. 
31-03-2020 Olivia Jeanne de Boer, 
dochter van Harold de Boer en 
Lonneke S. Heine. 
Elders: 10-02-2020 Jinthe Ri-
va Heemskerk, dochter van Rick 
Heemskerk en Esther B. van Wee-
nen. 13-03-2020 Ivy Wangsarana, 
dochter van Werner S. Wangsara-
na en Esmée M. Verduijn.

Tweederde van units voor Castricumse woningzoekenden

College tekent overeenkomst Flexwonen

Hans Boot

Van de planning van eind janua-
ri voor het realiseren van �exwo-
ningen in Castricum en Akersloot 
medio dit jaar is nog weinig over-
eind gebleven. In de eerste plaats 
leverden de inloopavonden op 
10 en 11 februari weerstand op. 
Daarna gooide de coronacri-
sis roet in het eten. Er werd in 
Akersloot nog wel overleg ge-
pleegd met raadsleden over de 
bezwaren van de bewonersgroep 
tegen de voorgestelde locaties, 
maar veel verder kwam men niet.

Het college zat echter niet stil en 
deelde de raad in een brief van 
31 maart mee een pilot te starten 
om de toewijzing voor �exwonin-
gen aan inwoners uit de gemeen-
te Castricum te regelen. Daarbij 

wordt vermeld dat het een pilot 
voor één jaar betreft voor alter-
natieve vormen van woningtoe-
wijzing die buiten de bepalingen 
van de Huisvestingsverordening 
Castricum vallen. De pilot wordt 
gedurende het eerste jaar na op-
levering van de woningen geëva-
lueerd en als de uitkomst succes-
vol is, wordt aan de raad voorge-
steld om de aangepaste werkwij-
ze op te nemen in genoemde ver-
ordening.

‘Procedure niet afdoende’
Een andere belangrijke medede-
ling aan de raad is dat het minis-
terie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, waaronder 
de plot valt, het college heeft la-
ten weten dat er een kans bestaat 
dat voor bepaalde locaties de re-
guliere procedure niet afdoende 

is. Het college verwacht daarover 
half april meer te horen via een 
kamerbrief van het ministerie. 
Bij de brief van burgemeester en 
wethouders is een concept-over-
eenkomst gevoegd over het be-
heer en de exploitatie van de �ex-
woningen, die door de gemeen-
te, exploitant Flexwonen NH B.V. 
en projectontwikkelaar Driessen 
Vastgoed B.V. moet worden on-
dertekend alvorens het project 
kan starten.

Overeenkomst
Het college benadrukt in haar 
brief nog eens dat zij ‘graag te-
gemoet wil komen aan de wens 
van inwoners die hebben aan-
gegeven dat de woningen voor-
al worden toegewezen aan jon-
geren/starters en andere urgen-
te woningzoekenden uit de eigen 
gemeente’. Daarom is in de over-
eenkomst bepaald dat per locatie 
tweederde van het aantal units 
bestemd is voor deze doelgroep 
en maximaal een derde zal wor-
den verhuurd aan vluchtelingen 
met een verblijfsstatus. Uitgeslo-
ten van huisvesting zijn ex-gede-
tineerden, ex-TBS’ers en personen 
met een verleden uit de GGZ.

In de overeenkomst wordt ook 
afgesproken dat de maxima-
le huurprijs exclusief servicekos-
ten per maand 500 euro bedraagt 
en dat huurders minimaal twee 
keer de maandelijkse huur als in-
komen dienen te hebben. Vol-
gens de overeenkomst voldoen 
vergunninghouders met een uit-
kering van 1053 euro hier ook 
aan. De toewijzing wordt gedaan 
voor maximaal vijftien jaar, on-
der voorwaarde dat de gemeen-
te voor deze periode toestem-
ming krijgt om van het bestem-
mingsplan af te wijken. Tot slot 
wordt, naast bepalingen over be-
heer, leegstand, geschillen et ce-
tera, vastgesteld dat de gemeen-

te de grond van de locaties in erf-
pacht uitgeeft aan Driessen.

Reacties
Bij de brief aan de raad en bij-
behorende overeenkomst kun-
nen wat vraagtekens worden ge-
zet, maar voor verantwoordelijk 
wethouder Slettenhaar is alles zo 
klaar als een klontje: ,,De brief is 
een kennisgeving, want de raad 
hoeft niet over deze procedure te 
besluiten. De overeenkomst gaat 
puur over de samenwerkingsaf-
spraken met de ontwikkelaar en 
beheerder. De keuze van de lo-
caties staat hier los van. Daar zijn 
we nog druk mee bezig. Het eni-
ge wat ik hierover kan bevestigen 
is dat de Roemersdijk in Akersloot 
is afgevallen. Op 6 april is de over-
eenkomst ondertekend, omdat 
we haast willen maken met het 
aanpakken van de woningnood 
in onze gemeente. Met de pro-
cesbrief die komt, hopen we de 
overgebleven vragen weg te ha-
len.”

Raadslid Dorien Veldt zegt over 
het project: ,,Ik wil opmerken dat 
de Akerslootse raadsleden op dit 
moment regelmatig contact heb-
ben met de Belangengroep Flex-
wonen Akersloot. 
De gesprekken zijn kritisch, maar 
verlopen in een goede sfeer. Ver-
der is het CDA benieuwd wan-
neer de wethouder met voorstel-
len voor nieuwe locaties komt. 
En we willen weten op welke wij-
ze deze voorstellen met de inwo-
ners besproken gaan worden en 
wanneer we daar als raad op kun-
nen reageren.”
Ook hierop heeft de wethouder 
een antwoord: ,,We willen graag 
zo snel mogelijk live in gesprek 
gaan met belanghebbenden. Als 
dat te lang duurt doen we het di-
gitaal. Maandag hebben we al-
vast een reactie op alle inspraak-
avonden en mails verstuurd.”

Castricum/Akersloot - Alhoewel de gemeentelijke besluitvorming 
behoorlijk wordt belemmerd door de coronacrisis, willen burge-
meester en wethouders zo snel mogelijk verder met het project 
Flexwonen. Via een brief aan de gemeenteraad lieten zij weten 
een pilot te starten om de tijdelijke wooneenheden met voorrang 
toe te wijzen aan inwoners met een urgente woonvraag. Volgens 
wethouder Paul Slettenhaar spreekt de brief met de daarbij te 
sluiten overeenkomst met Flexwonen NH en Driessen voor zich.

De locatie aan de Castricummer Werf. (Archie�oto)

Corona-update

Wat gebeurde er de 
afgelopen week?

Mardou van Kuilenburg

Het coronavirus maakt nog el-
ke dag meer slachtoffers in Ne-
derland. Tot 28 april zijn alle 
horeca, sportclubs, scholen en 
kinderopvangcentra gesloten. 
Mogelijk worden deze maatre-
gelen ver-lengd.

Mensen wordt met klem ver-
zocht thuis te blijven en alleen 
noodzakelijke boodschappen 
te doen. Tot nu toe telt ons 
land tweeduizend doden. Het 
aantal geregistreerde besmet-
tingen ligt boven de 20.000.

Grapperhaus:
‘Houd dit vast!’
Tijdens de eerste zonnige da-
gen van 2020 hebben de mees-
te Nederlanders zich netjes 
aan de coronamaatregelen ge-
houden. Minister Grapperhaus 
(Justitie) is tevreden over het 
verloop van dit weekend. In te-
genstelling tot twee weken ge-
leden, bleven veruit de meeste 
mensen nu in- en om huis. Wie 
wel naar buiten ging, hield vol-
doende afstand. In een verkla-
ring laat Grapperhaus weten: 
‘We begrijpen hoe moeilijk dit 
is, maar hou dit vast. Ook rich-

ting het paasweekend.’ 

‘Minder sterfgevallen
en ziekenhuisopnames’
Er worden minder mensen op-
genomen op de ic in Neder-
land en het aantal meldingen 
van overle-den coronapatiën-
ten neemt af. Dat meldde het 
RIVM. Maandag stierven 101 
Nederlanders aan het virus, te-
genover 115 de dag ervoor. Op 
zaterdag waren dat er nog 164.
Ziekenhuizen kregen 260 nieu-
we patiënten op de ic. Dat zijn 
er een stuk minder dan vorige 
week, toen er op donderdag 
623 en op vrijdag 502 nieuwe 
patiënten werden binnenge-
bracht. Volgens het RIVM is er 
sprake van een afvlakking.

Testcapaciteit 4x hoger
Het RIVM heeft het aantal test-
labs in Nederland uitgebreid, 
van 15 naar 41. Zo kunnen 
meer patiënten en zorgmede-
werkers getest worden op CO-
VID-19. De extra tests zijn be-
doeld voor zorgmedewerkers, 
maar ook voor huisartsen die 
mensen met verhoogd risico 
kunnen checken op corona. 

‘Verwar hooikoorts
niet met corona’
Sinds deze week bloeien de 
berken en daardoor komen 
een hoop pollen vrij. Hooi-
koortspatiënten kunnen hier-
door klachten krijgen die deels 
overeenkomen met de symp-
tomen die bij het coronavi-rus 
horen. Door de zachte winter 
is het hooikoortsseizoen vroeg 

begonnen en lopen bomen 
eerder uit dan gebruikelijk. De 
piek van de berkenpollen kan 
tot 21 april aanhouden.

Slachtofferhulp 
gaat families bijstaan
Mensen waarvan een familie-
lid op de intensive care ligt, 
worden vanaf nu bijgestaan 
door Slachtof-ferhulp Neder-
land. Normaliter doen art-
sen en verpleegkundigen dat, 
maar die zijn te druk met de 
zorg voor patiënten. Het gaat 
om zorg voor naasten en na-
bestaanden van alle ic-patiën-
ten, maar ook voor slachtoffers 
van het coronavirus. 

UWV krijgt 27 duizend
aanvragen voor 
looncompensatie
Het digitale noodloket van 
UWV heeft al bijna 27.000 aan-
vragen binnen voor looncom-
pensatie. De zogenaamde 
NOW-regeling is sinds maan-
dagochtend beschikbaar en 
nu al op grote schaal aan-ge-
vraagd. Ondernemers die ver-
plicht moeten sluiten of hun 
omzet verliezen, worden ge-
steund door UWV. Voorwaarde 
is dat het omzetverlies twintig 
procent hoger moet zijn dan 
vorig jaar. 

*Vanwege de snelle ontwik-
kelingen is de nieuwsstroom 
over het coronavirus amper 
bij te houden. Het kan voor-
komen dat de informatie in dit 
artikel niet altijd de meest ac-
tuele is. 

Minder sterfgevallen en ziekenhuisopnames, Slachto�erhulp 
gaat families bijstaan en bloeiende berken zorgen voor verwar-
ring: corona houdt Nederland in zijn greep. Wekelijks op deze 
plek een update met de belangrijkste ontwikkelingen van de af-
gelopen dagen.*
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D e gemeenteraad v an Castricum v ergadert de komende p eriode v irtueel in v erband met 
de maatregelen tegen de v ersp reiding v an het Coronav irus.  D e agenda’s v an donderdag 9  
a ri  en on er ag  a ri  tre   u ieron er aan  e i e oren e erga erstukken kunt u 
raa egen ia astri u raa sin or a  e n  

erga ering irtuee  i onen 
A ls inwone r b e nt u van h arte  we lkom d e  ve rg ad e ring e n virtue e l b ij te  wone n. D at kan op 
drie manieren. In de agenda tre   u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

D e  ve rg ad e ring  is live  te  volg e n via R ad io C astricum.
U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplicati e Zoom. Een instructi e 
kunt u vinden op htt ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinformati e.nl bij de desbetre  ende vergadering.

Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinformati es s-
teem via castricum.raadsinformati e.nl

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u 
inspre ke n b ij e e n ve rg ad e ring ?  M e ld  u d an voor 1 7 .0 0  uur op d e  d ag  van d e  ve rg ad e ring  
aan bij de gri   e. We kunnen u dan even op weg helpen met de techniek en zullen u verder 
informeren over hoe inspreken in zo’n virtuele vergadering precies werkt. 

H ulp  nodig?
Voelt u zich niet op uw gemak bij zo’n virtuele vergadering? Neem ook dan even contact met 
ons op om d e  mog e lijkh e d e n te  b e spre ke n. H e t is b ijvoorb e e ld  mog e lijk om uw inb re ng  op 
schri   onder de aandacht van de raad te brengen.
Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de gri   e 
terecht. Dat kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 
088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Voorlopige agenda 
Raadsplein 9 april

  Commissies     
19.30  20.30  Ruimtelijk Kader Starti ngerweg fase 2 Akersloot
   
19.30  20.30  Moti e onderwijsvisie
  
  Pauze
21.00  22.00  Financiering startersleningen  
   
21.00  22.00  Commissie Algemene Zaken
  
 1A Wensen en bedenkingen toetreding GR-en tot werkgeversve-
  reniging SGO i.v.m. inwerkingtreding Wnra
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 5 maart 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
 A lg e me e n
 U it d e  same nwe rking sve rb and e n
 2E Vragen uit de raad

22.30  23.00   Raadsvergadering (onder voorbehoud van inwerkingtreding 
  ti jdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming)
    
 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Besluitvorming
 A Verordening Burgeriniti ati ef 2020  
 B Wijziging GR GGD
 C Wensen en bedenkingen toetreding GR-en tot werkgeversv-
  ereniging SGO i.v.m. inwerkingtreding Wnra
 4 Sluiti ng

e B ge eenten Bergen, itgeest, astri u  en ei oo  e en een ge a en i k aan u
en  akket aatrege en ter es ikking geste  o  in oners, on erne ers en an ere ar  
en te on ersteunen ie getro  en i n oor e orona risis  e er o ege egt eigen a enten 
i  e aatrege en

itgangs unten an et akket i n 
 u  ie en aan  ie ereen ie at no ig ee  , 
 snel op p akken v an de aanv ragen die binnenkomen en 
 oog hebben v oor de nood v an de mensen die een aanv raag indienen.  
 U  kunt er meteen een beroep  op  doen.  

U  kunt als ond e rne me r e e n aanvraag  d oe n voor e e n b ijstand suitke ring  als u me t uw b e d rijf  te  
weinig inkomsten geneert. De maatregel van De BUCH is een doorvertaling van de landelijke 
maatre g e l. 

n ekere  en
Wij kunnen ons levendig voorstellen dat veel inwoners en ondernemers het water aan de lippen 
staat. Daarom willen we als BUCH-gemeenten snel iets voor jullie doen. Met het pakket dat we 
hebben samengesteld, proberen we zo veel mogelijk ondernemers te steunen in deze onzekere 
ti jden.
Voorbeelden van maatregelen zijn onder meer uitstel van de inning van (water)toeristenbelast-
ing en precariobelasti ng. Voor beide belasti ngen geldt dat de aanslagen pas in juli worden 
verstuurd. Bovendien kunnen mensen die in betalingsproblemen komen, afspraken op maat 
maken over het betalen van OZB, rioolbelasti ng en/of afvalsto  enhe   ng. Zowel parti culieren 
als ond e rne me rs kunne n maatwe rkaf sprake n make n ove r b ijvoorb e e ld  uitste l van b e tale n. I s d at 
h e t g e val,  d an word t d aar g e e n re nte  ove r g e h e ve n. A anmaning e n e n d wang b e ve le n word e n 
niet verstuurd tot juli. Ook voor het betalen van huur of pacht kunt u een betalingsregeling tref-
fen. Ondernemers of parti culieren die bouwleges moeten betalen, kunnen daar op verzoek 
uitste l voor krijg e n. 

Geld terug
Ondernemers in de evenementenbranche en ook bewoners die leges hebben betaald voor een 
evenement dat door corona is afgelast, kunnen dit bedrag terugkrijgen. Parti jen die een niet-
comme rcie e l e ve ne me nt h e b b e n g e org anise e rd  e n d aar sub sid ie  voor h e b b e n g e kre g e n,  h oe ve n 
de subsidie niet terug te betalen. Dat geldt ook voor mensen op de markt; zij hoeven tot juli 
geen marktgeld te betalen als zij daar een verzoek voor indienen. 
In de categorie andere maatregelen’ staan zaken als het conti nueren van lopende bouwwerk-
zaamheden en het vervroegen van onderhoudswerkzaamheden die de gemeenten laat uitvo-
eren. Ten slott e gaan de lopende aanbestedingsprocessen van de gemeenten door, zodat er 
geen sti lstand komt in werkzaamheden in de nabije toekomst. 

A lleen samen
De vier colleges zijn van mening dat ze een samenhangend pakket aan maatregelen hebben 
vormgegeven. We kunnen de gevolgen van het uitbreken van de coronacrisis niet voorkomen, 
maar wel enigszins verlichten. Dat is het doel van deze maatregelen. Om uit de coronacrisis te 
kome n,  moe te n we  same n optre kke n. A lle e n same n krijg e n we  corona ond e r controle .”

BUCH-gemeenten lanceren 
pakket noodmaatregelen

De watertappunten van PWN blijven voorlopig afgesloten. Dit 
om mogelijke contactmomenten en besme   ng met het coro-
navirus tegen te gaan. Gewoonlijk kunt u er in lente, zomer 
en herfst uw water  es vullen als u er op uit trekt in de natuur. 
Alleen in de winter sluit PWN deze tappunten af, om bevriezing 
te voorkomen. Als de coronamaatregelen versoepelen zullen 
d e  wate rtappunte n we e r word e n aang e slote n. I n d e  g e me e nte  
C astricum vind t u d e  tappunte n b ij o.a. h e t strand plate au,  d e  
veerpont van Akersloot en het Westerplein.

Voorlopig kunt  u hier geen bidon of waterfl es vullen -
 om besmetti  ng met corona te voorkomen
 

Watertappunten voorlopig buiten gebruik

Agenda Raadsplein 16 april
  Commissies
1 9 . 3 0  –  2 0 . 4 5   Beleidsnota ‘ Cultuur met Kansen’  

1 9 . 3 0  –  2 0 . 4 5   E rf goedv erordening

  Pauz e
    ankoo   n en os o erna e os er e en en groen akken 

  D uin en Bosch

    es rek o ege  raa  o er an est a  e e in or a  e i t 

et a  u o ge a en i n  i  on ergron se ontainers staat ier en aar a a  n er staan ange ri en 
auto s i  e i ieustraat  i t u et eg rengen an a a  o ee  oge i k uitste en   e u
stet is et o ruk, at et oei i k is o  o oen e a stan  an e kaar te ou en.  

i t u to  naar e i ieustraat  
 Houd rekening met wach   jden
 Wij laten zeven auto’s tegelijk toe, per auto ma imaal twee personen
 I s d e  rij te  lang ?  U  kunt e ve ntue e l late r te rug kome n 
 Wacht voor de slagboom in de rij tot u aan de beurt bent. Doe dit in de auto of bij uw  ets. 

Loop niet zelf het terrein op, maar wacht op instructi es van onze medewerkers. U kunt de mi-
lieustraat pas betreden als een medewerker dit aangee  .

Alleen als iedereen zich aan de regels houdt en de instructi es van de medewerkers worden op-
gevolgd, kan het afvoeren van afval op een veilige manier gebeuren. De komende periode zien hand-
havers hier e tra op toe. Misschien nog iets zeggen over vriendelijk en beleefd blijven..?

us  ge  o enten i ieustraat
Is een bezoek aan de milieustraat echt noodzakelijk, kom dan zoveel mogelijk op werkdagen op de 
rusti ge’ momenten: aan het begin van de ochtend, tussen de middag en een uur voor sluiti ngsti jd. 

Kom niet in het weekend. De wach   jden kunnen op drukke momenten oplopen tot twee uur. 

Wegbrengen afval? Uitstellen!
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Offi  ciële mededelingen woensdag 8 april
A angev raagde v ergunningen
2 5 0 3 2 0    A mberlint ( kav el 2 5 )  in L immen 
  het bouwen van een woning (WABO2000607) 

  onne au   in i en
  het bouwen van een ti jdelijke woning en het maken van een uitweg  
  (WABO2000626)  
  a e eg  er int ka e   in i en
  het bouwen van een woning (WABO2000632) 280320 
  Bartó kstraat 1 1  in Castricum 
  het plaatsen van een dakopbouw (WABO2000633) 
2 9 0 3 2 0    Plantraam 3  in L immen 
  het bouwen van een schuur (WABO2000634) 
3 0 0 3 2 0    Moz artlaan 1 8  in A kersloot 
  het plaatsen van een dakkapel (WABO2000635)  
  u iana eg  in kers oot 
  het vergroten van de woning (WABO2000645)  
  A mberlint ( kav el 2 7 )  in L immen 
  het bouwen van een woning (WABO2000640) 

   o annis eg  in astri u  
  het herinrichten van het parkeerterrein (WABO2000673) 
 

an raag uiten e an e ing geste  
D e L oet 2 8 2  in Castricum 
het plaatsen van een overkapping aan de zijkant van het gebouw (WABO2000167) 
 

an raag ergunnings ri   
D orp sstraat 9 1  in Castricum  
het veranderen van de kleur van de voorgevel van het gebouw (WABO2000450) 
 
A anv raag ingetrokken 

u e aar e er eg  in astri u   
het vergroten van het erf (WABO2000463) 
 
Be an e ter i n er eng  et a   eken 
0 1 0 4 2 0    D uinmeiershof  5  in Castricum 
  het uitbreiden van de woning (WABO2000234) 
 
O mgev ingsv ergunning –  reguliere p rocedure 
V erleende omgev ingsv ergunningen
 2 7 0 3 2 0   E erste Groenelaan 5 2  in Castricum  
  h e t make n van e e n d akopb ouw te r h oog te  van d e  twe e d e  ve rd ie ping   
  van het gebouw (WABO2000444) 
3 0 0 3 2 0    A mberlint 2 8  ( kav el 1 2 )  in L immen 
  het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO200257)  
   A mberlint 2 6  ( kav el 1 1 )  in L immen  
  het realiseren van een twee onder een kap woning (WABO200255)  

   erk eg a in i en
  onthe   ng van huidige bestemmingsplan winkel naar woning   
  (WABO200096) 

   ee eg  in astri u  
  het plaatsen van de EHBO reddingspost (strand) (WABO2000412)

Zonnepanelenactie in Castricum verlengd

Het Regionaal Archief in Alkmaar is op zoek naar uw foto,  lmpje of brie  e dat s mbool staat 
voor het leven ti jdens de coronamaatregelen. Omdat het coronavirus een enorme impact op de 
hele samenleving hee  , vindt het archief het belangrijk om zoveel mogelijk materiaal uit deze 
periode te bewaren. Dan kunnen de historici van de toekomst een goede indruk krijgen van deze 
ti jd en wij die beleefd hebben. Dus hebt u materiaal dat tekenend is voor de situati e? Stuur het 
in via regionaalarchief.nl/corona. Wilt u meer weten, mail dan met corona@archiefalkmaar.nl.

Regionaal Archief is geïnteresseerd in uw foto’s

 ins ag  a ri  o   uur starten e erk aa e en en gaat e tunne ingang aan e 
or s i e tot ein  an et aar i t

Hier wordt een bouwterrein ingericht. De ingang aan de duinzijde gaat vrijdag 10 april in de loop 
van de dag open. De Kramersweg blij   ook toegankelijk.

Tussen 14 april en 7 mei wordt het stati onsgebouw gesloopt.  In het weekend van 8 mei t/m 10 
mei rijden er 76 uur geen treinen. In dit weekend brengen we o.a. de damwanden aan. Voor 
meer informati e over de werkzaamheden en de planning, gaat u naar: www.prorail.nl/project-
en/vernieuwing-stati on-castricum

We namen ti jdelijke verkeersmaatregelen vanaf donderdag 9 april. De maatregelen op een rij:
 30-km zone op de Mient/Stati onsweg, ter hoogte van het stati on
 De 30-km zone wordt met verkeersborden en wegmarkeringen aangeduid
 Er komt een ti jdelijke zebra over de Stati onsweg, ter hoogte van het voetgangers-pad van 

de Kramersweg spoorwegovergang
 Er komen e tra  etsenrekken op het Westerplein aan de duinkant, ter hoogte van de nieu-

we stati ons-ingang / tunnel
 De Kiss en Ride  en ta istandplaatsen worden ook verplaatst naar het Westerplein en zijn 

via d e  P uikman te  b e re ike n

Werkzaamheden station Castricum, 
aan dorpszijde, van start!

GF T &  PMD  A kersloot 1  en A kersloot 
 on eran er  o  ri ag  a ri    

est i en  ins ag  a ri  i  
aan ag  a ri    est i en  
oens ag  a ri  i  aan ag  

ap ril

u stet  i k e eer ges oten o  
oe e ri ag  a ri  en ee e 

Paasdag ( 1 3  ap ril)

GOEDE VRI JDAG & TWEEDE PAASDAG

AANGEPASTE
SERVICE

AFVAL BRENGEN
MIL IEUSTRAAT :

AFVAL  OPHALEN: 
 
GFT & PMD Akersloot 1 en
Akersloot 2: onveranderd op
vrijdag 10 april
 
Rest Limmen 1: dinsdag 14 april
i.p.v. maandag 13 april
 
Rest Limmen 2: woensdag 15
april i.p.v. maandag 13 april 

Schulpstet & wijkbeheer 

gesloten 
op Goede Vrijdag (10
april) en Tweede Paasdag
(13 april)

GOEDE VRI JDAG & TWEEDE PAASDAG

AANGEPASTE
SERVICE

AFVAL BRENGEN
MIL IEUSTRAAT :

AFVAL  OPHALEN: 
 
GFT & PMD Akersloot 1 en
Akersloot 2: onveranderd op
vrijdag 10 april
 
Rest Limmen 1: dinsdag 14 april
i.p.v. maandag 13 april
 
Rest Limmen 2: woensdag 15
april i.p.v. maandag 13 april 

Schulpstet & wijkbeheer 

gesloten 
op Goede Vrijdag (10
april) en Tweede Paasdag
(13 april)

  

U kunt zich nog tot 31 mei 2020 aanmelden voor de zonnepanelenacti e. Vanwege de maatrege-
len rondom het coronavirus is deze acti e verlengd. Met de zonnepanelenacti e is een collecti eve 
inkoop van zonnepanelen mogelijk. 

H uisbez oeken
Als u zich voor de zonnepanelenacti e aanmeldt, wordt een huisbezoek ingepland. Als u nu rea-
geert, zal een adviseur pas na 28 april naar uw huis komen. De adviseur werkt zelfstandig, vol-
g e ns d e  rich tlijne n van h e t R I V M . 
Het overleg met de bewoner vindt telefonisch plaats. Wilt u uw huisbezoek liever uitstellen? 
Dan kunt u een nieuwe afspraak op een later ti jdsti p maken. U krijgt wel alvast een indicati eve 
o  erte op basis van een luch  oto.

R endement
Een collecti ef van vakkundige regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten installeren tegen een zeer gunsti ge prijs. Daarnaast is een goed rende-
ment op zonnepanelen gegarandeerd tot en met 2031. De rijksoverheid hee   onlangs de ver-
rekening van zonnestroom op uw energierekening, de opvolger van salderingsregeling, vastge-
legd tot en met 2031. Gemeente Castricum ondersteunt deze acti e in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket en energieco perati e CALorie Energie. 

V ragen?
Hee   u vragen over deze 
inkoopacti e, zonne-ener-
gie of andere duurzame 
maatregelen? Neem dan 
contact op met Duurzaam 
Bouwloket, via info@duur-
zaambouwloket.nl of 072 
743 39 56. Op www.calorie-
energie.nl/acti e staat meer 
informati e, onder andere hoe 
u zich kunt aanmelden.
 

oens ag  a ri  i  aan ag  

GOEDE VRI JDAG & TWEEDE PAASDAG

AANGEPASTE
SERVICE

AFVAL BRENGEN
MIL IEUSTRAAT :

AFVAL  OPHALEN: 
 
GFT & PMD Akersloot 1 en
Akersloot 2: onveranderd op
vrijdag 10 april
 
Rest Limmen 1: dinsdag 14 april
i.p.v. maandag 13 april
 
Rest Limmen 2: woensdag 15
april i.p.v. maandag 13 april 

Schulpstet & wijkbeheer 

gesloten 
op Goede Vrijdag (10
april) en Tweede Paasdag
(13 april)

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

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

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr.: 8.00 -17.00 uur
postcode 1901: 
sociaalteamcastricum1901@debuch.nl
postcode 1902: 
sociaalteamcastricum1902@debuch.nl
overige postcodes: 
sociaalteam-akerslootlimmendewoude@de-
buch.nl 

Publieksbalies Gemeentehuis
VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS HET 
GEMEENTEHUIS GESLOTEN. REGEL UW 
ZAKEN ONLINE. LUKT DAT NIET, STUUR DAN 
EEN MAIL NAAR BALIE@CASTRICUM.NL OF BEL 
14 0251. DE GEMEENTE NEEMT CONTACT 

MET U OP INDIEN HET NOODZAKELIJK IS OM 
NAAR HET GEMEENTEHUIS TE KOMEN.

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon





06 8 april 2020

De stralende ‘feelgood’ 
voorjaarscollectie van Twice
Castricum - De eerste fraaie len-
tedagen hebben zich inmiddels 
aangediend, dus is het hoog 
tijd voor een kritische blik in de 
kledingkast. 

Bij Twice aan de Torenstraat 36 
is het al volop lente, eigenaresse 
Wendy Tromp presenteert in het 
veertiende bestaansjaar van de 
winkel opnieuw exclusieve, be-
taalbare ‘feelgood’ kleding van 
goede kwaliteit. De kleding die 
ze heeft geselecteerd uit het aan-

bod van de vaste Twice-labels 
(Yaya, Fransa, Soyaconcept, Zizzi 
en Yvi Bella) is net zo verfrissend 
als de lente zelf. Een samenspel 
van soepele, delicate en stoere 
sto�en, rustige kleuren en het sig-
natuur van de �ere vrouw op elke 
vierkante centimeter. Vooral in de 
rekken van ‘big sisters’ Zizzi en Yvi 
Bella zijn verrassende dingen te 
vinden die je echt moet zien. Hier 
wordt onderstreept dat een ‘cur-
vy’ vrouwenlichaam een rijk bezit 
is. De nieuwe shapewear (42-56) 

van deze labels kan eventueel on-
der de kleding worden gedragen. 
Meer �jn nieuws: ‘�ared’ jeans zijn 
terug en hot. Die gaan weer leuke 
hippe dingen doen met dames-
benen de komende tijd! 
De mooie zonnebrillen en shape-
wear maken het aanbod van Twi-
ce helemaal compleet. Daarnaast 
verkoopt ze ook producten uit 
het assortiment van ‘We love the 
planet’. Op bestelling worden de-
ze producten ook (alleen binnen 
Castricum) aan huis bezorgd.

Full of Life Triatlon Castricum 
afgelast vanwege coronavirus

Henk de Reus

Afwegingen
Gert Stoppels, woordvoerder 
van de organisatie legt uit: ,,Als 
organisatie hebben we een 
aantal afwegingen gemaakt 
die tot deze beslissing hebben 
geleid. Bij ons staat voorop dat 
de gezondheid en veiligheid 
van de deelnemers en de vele 
vrijwilligers gewaarborgd is. 
Deze zekerheid is er niet. We 
hebben nog gedacht aan het 
doorschuiven van het evene-
ment naar september of okto-
ber dit jaar, maar dit bleek ook 

geen optie. Op advies van de 
Veiligheidsregio Noord Hol-
land Noord en de gemeente 
Castricum verschuiven we het 
evenement naar 2021. We be-
treuren deze gang van zaken, 
maar we vinden een gezonde 
samenleving belangrijker dan 
het doorgaan van het evene-
ment. We vinden dat we in de 
huidige situatie ook geen be-
roep kunnen doen op spon-
sors. 
De lokale ondernemers moe-
ten immers zelf al moeite ge-
noeg doen om het hoofd bo-
ven water te houden.”

Deelnemers
Inmiddels heeft de organisa-
tie de deelnemers bericht ge-
stuurd. 
,,Iedereen die zich al had inge-
schreven heeft van ons te ho-
ren gekregen dat men zich 
voor 2021 niet opnieuw hoeft 
in te schrijven. We hanteren de 
volgende keer gewoon de hui-
dige lijst. Wil men de inschrij-
ving annuleren, dan kan dit 
via de website (www. triatlon-
castricum.com). Men krijgt het 
volledige inschrijfgeld terug. 
Meerdere deelnemers toonden 
begrip voor ons standpunt”, al-
dus Stoppels.

Nieuwe datum
Volgend jaar vindt de triatlon, 
net zoals in voorgaande ja-
ren, op de eerste zondag in juli 
plaats. Dit is 4 juli 2021.

Castricum - Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot het 
coronavirus hield de organisatie van de triatlon er al voorzichtig 
rekening mee dat het evenement dit jaar niet kon doorgaan. Na-
dat de meest recente informatie over de verspreiding van het vi-
rus beschikbaar kwam is de�nitief besloten om de geplande tri-
atlon af te blazen.

PvdA wil regeldruk 
zorgaanbieders terugdringen
Castricum - De regeldruk voor 
zorgaanbieders moet lager. 
Dat vindt de PvdA. Om dat te 
bewerkstelligen moeten alle 
gemeenten in Noord-Holland 
Noord dezelfde contracten, ta-
rieven en rapportage-eisen 
hanteren.

,,Elke gemeente heeft een eigen 
systeem met eigen regels. Dat 
maakt het onnodig complex voor 

de zorgaanbieders’’, meldt de par-
tij in een persbericht. ,,Toekom-
stig beleid moet gebaseerd wor-
den op langdurige relaties met 
zorgaanbieders zodat er meer 
ruimte komt voor innovatie. De 
hulpvraag van het kind en zijn of 
haar behoefte moet altijd voorop 
staan.’’

De PvdA komt regelmatig samen 
met de achttien gemeenten in 

Noord-Holland Noord en partijen 
als GroenLinks, SP en Partij voor 
de Dieren om meer zeggenschap 
te krijgen over de aanbestedings-
procedure in de zorg. 
Dat doen ze sinds 2018, toen Ho-
rizon de jeugdhulp verloor aan 
Parlan.
,,Wij willen dat de gemeentera-
den een stevige vinger aan de 
pols houden bij het aangaan van 
nieuwe contracten.’’

Ex-dorpsarts dankt gulle gevers
 

Frans Kok is sinds 2004 vrijwil-
liger bij deze stichting en legt 
uit waar deze voor staat: ,,Zij 
biedt mensen met een licha-
melijke beperking vakantierei-
zen aan. Zelf ga ik al een aantal 
jaren mee als reisleider op een 
Rijncruise langs Nederlandse en 
Duitse steden en heb de zorg 
voor zo’n 50 deelnemers en hun 
begeleiders. Jeroen vergezelt 
ons als artsvrijwilliger. De eerst-

volgende reis staat gepland 
voor eind november en als alles 
meezit gaan we dit jaar weer.”

Cheque Na zijn afscheid heeft 
Jeroen Tromp nog niet echt van 
zijn pensioengevoel kunnen ge-
nieten: ,,Toen ex-collega Maaike 
Doeksen vier dagen in quaran-
taine moest, heb ik haar waar-
genomen. Om af te kicken ben 
ik ook nog actief voor de huis-

artsenpost in Beverwijk. Dat 
werk is door het coronavirus in 
een stroomversnelling geraakt. 
Er zijn collega’s besmet of den-
ken dat zij besmet zijn en dan 
moet je je niet met patiënten 
inlaten. Ik vind het echter nog 
steeds een leuk en dankbaar 
beroep.”

Vorige week werden de dona-
ties voor het goede doel bij el-
kaar opgeteld en nadat de sym-
bolische cheque was overhan-
digd aan Frans Kok, zei de vroe-
gere dorpsarts: ,,In totaal is er 
bijna 9600 euro opgebracht en 
daar ben ik erg blij mee. Ik wil 
daarom alle gulle gevers, ook 
namens Mensen voor Mensen, 
hiervoor heel hartelijk danken.” 
(Tekst en foto: Hans Boot)

Castricum - Op 1 februari nam huisarts Jeroen Tromp afscheid van 
zijn patiënten en relaties. Hij kijkt daar met tevredenheid op te-
rug: ,,Het was overweldigend en ik ben er nog stil van. Er kwa-
men tussen de 1500 en 2000 bezoekers op af. Omdat ik had aan-
gegeven geen cadeaus als �essen wijn et cetera te willen hebben, 
was de creativiteit in presentjes erg groot. Ik kreeg bijvoorbeeld 
mooie zelfgemaakte kaarten en ook een aantal oude dorpsge-
zichten. De mensen konden ook doneren voor de stichting ‘Men-
sen voor Mensen’ en daar hebben velen gehoor aan gegeven.”

Frans Kok (rechts) mag het mooie bedrag in ontvangst nemen van Jeroen Tromp.

Prullenbak
in brand
Castricum - Zaterdagavond 
om 21.43 uur stond in het park-
je op de hoek Oranjelaan/Wil-
lem de Rijkelaan een prullenbak 
in brand. Bij aankomst van de 
brandweer was het brandje al uit. 
De spuitgasten hoefden de boel 
alleen nog na te blussen. (Foto: 
Hans Peter Olivier)

Rechts houden, ook op het trottoir
Castricum - In het verkeer hou-
den we rechts. Dat wil zeggen, 
op de rijbaan. Maar hoe zit dat 
op het trottoir? 
Nu we het dringende advies 
hebben gekregen om mini-
maal anderhalve meter afstand 
tot elkaar te houden, is het 
trottoir opeens minder groot 
dan we zouden wensen. Je ziet 
nu overal mensen met een gro-
te boog om anderen heen lo-

pen, maar het zou gemakke-
lijk zijn als iedereen daar al bij 
voorbaat een beetje rekening 
mee zou houden. 
Een lezeres van deze krant re-
ageerde hierop. ,,Het lijkt mij 
een heel goed idee als alle 
mensen die op straat lopen zo-
veel mogelijk rechts houden, 
dus ook aan de rechterkant 
van de weg op de stoep lopen’’, 
schrijft ze. Want: ,,Op die ma-

nier hoeven veel minder men-
sen elkaar te passeren. Alleen 
nog diegenen die sneller gaan 
dan anderen. Als je die dan in-
haalt en zij lopen uiterst rechts 
op de stoep, dan kun je gemak-
kelijk met anderhalve meter (= 
vijf stoeptegels) afstand passe-
ren.’’ 
Ook fietsers zouden op die ma-
nier rechts moeten blijven fiet-
sen.

Beter scheiden begint bij mezelf
Van 240 naar 30 kilo

De overheid wil dat we 
in 2025 jaarlijks, per 
inwoner, nog slechts 30 
kilo restafval hebben. 
Wendy, moeder van 3 
jonge kinderen, 
vertelt over haar 
pogingen om slimmer 
te scheiden en haar 
eigen afvalberg te 
verminderen.

Scheiden in tijden  
van corona
Hoe de eerste drie weken 
beter scheiden zijn gegaan? 
Niet zo heel best. Er 
zijn betere momenten 
om te beginnen. Want 
goed scheiden en minder 

restafval in tijden van corona: dat is best pittig. Omdat we de hele dag thuis 
werken, eten, spelen en samen zijn, hebben we veel meer afval dan normaal.  Ik 
koop meer voorgesneden groenten, we gebruiken meer koffiecupjes en eten meer 
koek, chips en chocola.

Het verplicht thuiszitten maakt wel dat ik ben begonnen met het opruimen van 
de zolder en de ‘rommellaatjes’.  En ik begrijp uit de berichten op sociale media 
en Mijn Afvalwijzer app dat ik niet de enige ben! Omdat het superdruk is op de 
milieustraten, bewaar ik  de grotere dingen tot over 
een paar weken. Oude boeken staan klaar voor de 
kringloopwinkel, oude kleding gaat deze week mee met 
een inzamelingsactie.  Het enige wat door mijn man 
met hand en tand wordt verdedigd, is de schoenendoos 
met tientallen snoertjes en stekkers. Daar mag niets 
van weg “want misschien hebben we dat ooit nog eens 
een keertje nodig.” Eerlijk, wie van u heeft er ook zo’n 
verzameling in huis? 
    
Opmerkingen, ideeën of tips? 
Stuur ze naar afvalscheiden@debuch.nl 







Jos Hes

Joke Hes  - Dekker

Jolanda

René en Suzanne
     Isabel, Daniek 

Petra en Mark

De mooie woorden, prachtige bloemen, fijne 
kaarten en uw aanwezigheid hebben ons een 
enorme steun gegeven. Een warmer en mooier 
afscheid hadden we ons niet kunnen wensen. 
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 

maar het is voor ons een grote troost te 
weten hoe geliefd hij was. 

Castricum, april 2020

Wij willen iedereen bedanken voor de 
overweldigende hoeveelheid belangstelling 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 

mijn man, onze vader en opa 

 Wij bieden u  
een uitvaart  
vanaf € 2.695,-  
 

Ongeacht lidmaatschap of  
waar u verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie en/of  
een duidelijk kosten  overzicht op  
www.uitvaartverzorgingeeken.nl 
of bel 0251-231262.

Laan van Meerestein 10 
1945 TA Beverwijk

Madeleine La Croix, Ingeborg Eeken,  

Marit Sloot en Ivo Eeken

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Persoonlijk • respect • betaalbaar

• Voor Limmen, Castricum en omgeving
• 24 uur per dag  bereikbaar 
• Ongeacht waar u verzekerd bent 
• Kosteloze voorbespreking

072-5055740 / 06-23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
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Personeel Clusius College
in de bloemen gezet
Castricum - Het zijn bijzonde-
re weken voor iedereen en ze-
ker niet altijd makkelijk. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de 
leerlingen en het personeel 
van het Clusius College. 
Om ervoor te zorgen dat de 
leerlingen bij blijven met de 
lesstof is in de afgelopen we-
ken - met enorme inzet van 
docenten en ondersteunend 
personeel - veel werk verzet 
om online lessen te kunnen 
geven. 
Dat deze inzet wordt gewaar-
deerd door de directie van het 
Clusius College bleek uit het 
feit dat de medewerkers deze 
week een prachtige bos bloe-
men thuisbezorgd kregen. 
Een fleurig en welkom gebaar 
in een roerige tijd. (Foto: aan-
geleverd)

Na uitbraak coronavirus:
Jac P. Thijsse College 
helpt school in Gambia

In de afgelopen vijf jaar hebben 
inmiddels honderden leerlin-
gen van het JPT meegebouwd 
aan de school in Gambia. Nu 
staat er een goed en bruikbaar 
gebouw waar veel leerlingen 
uit Jalanbang en wijde omge-
ving basis- en voortgezet on-
derwijs kunnen volgen. Onder-
wijs is voor de kinderen in Gam-
bia dé uitweg uit armoede. Vo-
rige week bereikte een nood-
kreet van Mucki, de initiatiefne-
mer van de school, het JPT. In de 
mail beschrijft hij de grote pro-
blemen die Gambia treffen van-
wege het coronavirus. De gren-

zen met Senegal zijn gesloten 
en ook het vliegveld is buiten 
gebruik. De school, Mansa Col-
ley in Jalanbang, biedt juist on-
derwijs aan kinderen van de 
armste gezinnen en nu worden 
deze gezinnen bedreigd met 
acute hongersnood.

De school wil deze gezinnen 
graag helpen. Een zak rijst kost 
een kleine dertig euro en daar-
van kan een familie van twintig 
mensen een maand eten. Ook 
plaatst de school zoveel moge-
lijk watercontainers met zeep 
om de hygiëne te vergroten, 

kosten: zes euro. Het lijkt niet 
veel maar de school in Gam-
bia is geheel afhankelijk van 
hulp om dit te kunnen realise-
ren. Het JPT heeft besloten om 
Mucki een handje te helpen bij 
zijn streven om de bevolking 
in zijn gebied niet te laten ver-
hongeren. De school zal een 
groot aantal zakken rijst spon-
soren en ook personeel is uit-
genodigd een bijdrage te leve-
ren. ,,Tenslotte is de school van 
Mucki toch een beetje een part-
nerschool van ons en de band is 
heel warm’’, zo laat men weten. 
(Foto’s :aangeleverd)

Castricum - Het Jac. P. Thijsse College (JPT) schiet de inwoners van 
Jalanbang in Gambia te hulp. Door de coronacrisis zijn vrijwel alle 
winkels in het land gesloten en stijgen ook de prijzen voor voed-
sel in rap tempo. Het JPT heeft in de afgelopen jaren de bouw van 
een school in Jalanbang ondersteund en nu dreigen de armste 
gezinnen in het dorp om te komen door hongersnood.

Zonnig lichtpuntje voor huurders Kennemer Wonen:
Zonnepanelen van Ecorus Home 
zonder huurverhoging

Het plaatsen van zonnepane-
len draagt bij aan de betaal-
baarheid en duurzaamheid van 
huurwoningen voor onze huur-
ders. 
Daarnaast leidt deze maatre-
gel tot een flinke vermindering 
van de uitstoot van CO2 en dus 
een bijdrage aan een beter mi-
lieu. Directeur-bestuurder Dick 
Tromp van Kennemer Wonen: 
,,Betaalbaarheid is een belang-
rijke drijfveer achter dit initia-
tief. Kennemer Wonen plaatst 

zonnepanelen op haar huurwo-
ningen zonder huurverhoging. 
Onze huurders profiteren direct 
omdat de lagere energielasten 
zorgen voor lagere woonlasten. 
Door de maandlasten op deze 
manier te verlagen, kunnen we 
echt iets betekenen voor onze 
huurders.” 
Kennemer Wonen zet hiermee 
een forse stap om ervoor te zor-
gen dat in 2050 haar woning-
voorraad CO2-neutraal is.

Voor iedereen mogelijk
Directeur Bauke Bakker van 
Ecorus Home: ,,Ecorus Home 
helpt woningcorporaties te ver-
duurzamen met zonnepane-
len. Wij vinden dat iedereen de 
kans moet krijgen om zonne-
panelen te laten plaatsen. Ook 
mensen zonder koopwoning of 
zonder eigen financiële midde-
len. Ecorus Home verzorgt het 
gehele zonne-energietraject 
van A tot Z. De installatie duurt 
slechts een halve dag. Zo ge-
nieten huurders van Kennemer 
Wonen snel en eenvoudig van 
hun eigen opgewekte zonne-
energie. 
Na installatie kunnen huurders 
via een eigen persoonlijke pa-
gina in de app of via de website 
zien wat de zonnepanelen da-
gelijks opbrengen.”

Regio - De wereld staat momenteel op zijn kop door het coronavi-
rus. In deze tijden is het juist belangrijk om samen, binnen de mo-
gelijkheden die er zijn, elkaar te helpen en het verschil te maken. 
Ecorus Home plaatst sinds 2016 zonnepanelen op de huurwonin-
gen van Kennemer Wonen. Kennemer Wonen en Ecorus hebben 
de samenwerking voor de komende vier jaar verlengd. Daarmee 
worden op nog eens zesduizend woningen zonnepanelen ge-
plaatst, zonder huurverhoging.
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Bokkentocht defi nitief van de baan
Castricum - De tweede Castri-
cummer Bokkentocht zou afge-
lopen zaterdag 4 april plaats heb-
ben gevonden, ware het niet dat 
die vanwege de maatregelen 
rondom het coronavirus begrij-
pelijkerwijs niet door heeft kun-
nen gaan. De organisatie ver-
wacht dat de huidige maatrege-

len ook na 28 april (in enige vorm) 
gecontinueerd zullen worden, 
waardoor het door laten gaan 
van het evenement op een late-
re datum in het voorjaar zeer on-
zeker is. Daarom heeft men beslo-
ten het evenement in zijn geheel 
te annuleren en zich te concen-
treren op de herfsteditie in het 

najaar. Het spijt de organisatie 
voor alle deelnemers, maar men 
hoopt iedereen weer zo snel als 
dat mogelijk is te mogen begroe-
ten in de cafés. Ook wenst de or-
ganisatie iedereen een goede ge-
zondheid toe en spreekt de hoop 
uit dat we snel weer een normaal 
leven kunnen leiden.

Contactloos scheiden

Sinds het coronavirus en de 
maatregelen om uitbreiding zo 
beperkt mogelijk te houden is 
het raadzaam en ons geadviseerd 
zo weinig mogelijk fysiek contact 
te hebben. Hoe kunnen we dat 
in een persoonlijke aangelegen-
heid als een scheiding organise-
ren? ,,De moderne technologie 
helpt ons daarbij. Tegenwoordig 
is het heel gebruikelijk en mak-
kelijk om elkaar persoonlijk te 
spreken via een videoverbinding. 
Vanaf verschillende plaatsen kun-
nen we in een beschermde om-
geving toch via beeld en geluid 

met elkaar communiceren. Op 
deze manier kan het scheidings-
proces zo gewoon mogelijk door-
gang vinden’’, vertelt Scheidings-
Makelaar® Hans van Son. Hij gaat 
verder: ,,De ScheidingsMake-
laar® heeft de technische gereed-
schappen en biedt u zo de moge-
lijkheid om middels online medi-
ation toch een goede oplossing 
te bieden die voor u beiden ac-
ceptabel is. Samenvattend: voor 
iedereen blijft er de mogelijk-
heid om contactloos gesprekken 
te voeren en de scheiding in alle 
redelijkheid vlot met elkaar af te 

ronden. Een scheiding is immers 
al emotioneel genoeg.’’ Hans van 
Son is ScheidingsMakelaar® voor 
de regio’s IJmond en Haarlem. Bel 
06 21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl voor meer 
informatie. (Foto: aangeleverd)

Regio - Een scheiding… Hoe gaan die gesprekken nu eigenlijk? 
De ScheidingsMakelaar® begeleidt mensen die in een scheidings-
proces verwikkeld zijn persoonlijk bij de beslissingen omtrent de 
menselijke, praktische, � nanciële en juridische zaken die bij een 
scheiding komen kijken.

Helpen was nog nooit zo lekker!

Door de afhaalservice kunnen de 
leerling-medewerkers een mooie 
bijdrage leveren aan een lekke-
re maaltijd voor de buurt. Door 
maaltijden bij DOK te bestellen 
helpt men deze sociale onder-
neming door een bijzonder zwa-
re periode heen. Op woensdagen 
en vrijdagen kan er tussen 12.00 
en 14.00 uur afgehaald worden. 
Op de website, Facebook en op 
de deur staat steeds wat voor lek-
kers DOK te bieden heeft. Deze 

week staat er een vegan groente-
curry op het menu, gebraden kip-
pendijen en de beroemde bloem-
kool-kerriesoep. De bestelling 
kan van maandag tot en met vrij-
dag doorgebeld worden op num-
mer 0251 651949 tussen 10.00 en 
12.00 uur. Men krijgt dan een tijd-
stip door om de bestelling af te 
halen, dit gebeurt in tijdsblokken 
om te voorkomen dat er te veel 
mensen tegelijk aanwezig zijn. 
DOK denkt ook aan het milieu en 
vraagt daarom aan iedereen om 
zelf de verpakking mee te nemen. 
Bij afhalen kan alleen contactloos 
betaald worden. Meer informatie 
is op www.deoudekeuken.net te 
vinden. (foto aangeleverd)

Castricum - De Oude Keuken (DOK) is sinds 27 maart weer open, 
maar nu voor afhaalgerechten. Zo is het team van het restaurant 
in staat om activiteiten te blijven ontwikkelen voor de medewer-
kers met afstand tot de arbeidsmarkt en contact te houden met 
de vele trouwe gasten van DOK.

Storende klacht? 
Homeopathie Noord-Holland

Homeopathie ondersteunt het 
zelfgenezend vermogen en de 
verhoogt de weerstand. Goed om 
te weten in deze spannende tij-
den met Corona: een homeopaat 
heeft geen fysiek contact met de 
cliënt. De praktijk werkt volgens 
de RIVM-voorschriften. De prak-
tijk is ruim genoeg om de voor-

geschreven twee meter afstand 
te houden. De aanrakingsvlak-
ken worden bovendien voor en 
na ieder consult goed gedesin-
fecteerd. Hebt u klachten, bent u 
niet in staat om langs te komen 
en wilt u toch graag een con-
sult? Het is nu ook mogelijk een 
telefonisch consult of een con-

sult met beeldbellen (AVG goed-
gekeurd) in te plannen. Een ver-
wijzing van de huisarts is niet no-
dig. De meeste zorgverzekerin-
gen vergoeden klassieke homeo-
pathie in het aanvullende pakket. 
Het gaat dus niet ten koste van 
het eigen risico. Meer informatie? 
Maak vrijblijvend een afspraak 
met Saskia Olivier van Homeo-
pathie Noord-Holland aan de Ou-
de Parklaan 111 te Castricum. Kijk 
op www.homeopathie-noordhol-
land.nl voor uitgebreide informa-
tie of bel 06 29566438. (Foto: aan-
geleverd)

Castricum - Niet lekker in uw vel, ongerust, slecht slapen, klach-
ten van stress of lichamelijke klachten? Homeopathie biedt een 
goed alternatief bij allerlei soorten klachten. Op basis van een 
uitgebreid consult onderzoekt Saskia Olivier samen met de cli-
ent de klacht. Daarna schrijft ze een homeopathisch geneesmid-
del voor dat precies past bij de individuele cliënt.

Ook Kids in Concert afgelast
Castricum - Met het verbod op 
alle evenementen tot 1 juni van 
dit jaar, gaat ook Kids in Concert 
niet door. 
Organisator Herman Sterken is er 

emotioneel onder. ,,Zeer jammer, 
maar ik zag het wel aankomen.” 
Geoefend werd er sinds 16 maart 
al niet meer, toen alle scholen 
in Nederland hun deuren moes-

ten sluiten. Een nieuwe datum 
voor het concert is nog niet be-
kend. Mogelijk wordt het ver-
plaatst naar het voor- of najaar 
van 2021.

Column
Schijt aan anderen
Henk de Reus

De coronacrisis verandert ook m’n leven als 
freelance journalist van De Castricummer. Ik 
behoor inmiddels ook tot de risicogroep. Dit 
betekent dat voor mij de ‘ophokplicht’ geldt. Ik 
heb de virusverschijnselen dan wel niet, maar 
ik wil nu geen mensen interviewen omdat ik 
het virus bij ze kan overbrengen. 

Mijn vrouw zette mij ooit op het spoor om voor 
de krant te gaan schrijven toen ik na m’n pen-
sioen met m’n ziel onder de arm liep. Het was 
een goed advies. Ik heb een vrouw uit duizen-
den, want als ik druk bezig ben met de krant krijg 
ik dispensatie van huishoudelijke taken. Nu ze 
merkt dat ik de krant op een laag pitje heb gezet 
vraagt ze me of ik even tijd voor haar heb. Ik be-
denk onmiddellijk wat ze aan mij zou kunnen vra-
gen. Naar de stad gaan om te winkelen? Lijkt niet 
logisch, want er heerst corona en er is geen uit-
verkoop. Omdat het nooit erger dan winkelen kan 
zijn, antwoord ik spontaan ,,Ja hoor, schat, zeg 
het maar.” Ze zet m’n ko�  e op tafel en vraagt: ,,Wil 
je vandaag het aanrecht opruimen en de ramen 
voor en achter lappen?”. De tijdsbepaling ‘van-
daag’ in haar vraag maakt dat ik mij niet overval-
len voel. Ze ziet dit aan mij en voegt er daarom 
slim een derde verzoek aan toe. ,,Wil je misschien 
ook even bij de supermarkt langs gaan om brood 
en wc papier te halen?” Ook deze vraag beant-
woord ik positief. 
Ik rijd eerst naar het winkelcentrum. Het brood-
vak is leeg, maar er liggen gelukkig nog wat voor-
gebakken broodjes. Naar wc papier kan ik � uiten. 
Alles is op. Ik zie nog net iemand de winkel uit-

lopen met drie pakken wc rollen onder z’n arm. 
Ik denk meteen ‘Daar gaat er weer een die schijt 
heeft aan anderen’. 
Thuis zet ik de ontbijtbordjes in de vaatwasser en 
neem de tafel af. 
Als kind is mij bijgebracht dat je overgebleven 
etensresten nooit mag weggooien, dus de aard-
appelresten van gisteren dienen als voedselbank 
voor de vogels. Ik gooi ze op het dak van de bij-
keuken, zodat onze twee lieftallige viervoeters 
het diner van de vogels niet kunnen verstoren. Ik 
weet het, het mag eigenlijk niet omdat het meeu-
wen aantrekt. 
Voor de tweede klus loop ik met emmer, zeme-
lap en spons naar buiten en begin met lappen. De 
buurvrouw van een paar huizen verderop loopt 
langs en zegt ,,Zo buurman, dat kun je goed. Kun 
je mijn ramen dadelijk ook doen? Mijn man krijg 
ik niet zo gek.” Ik denk bij mezelf ‘Je kunt me wat’, 
maar antwoord met een schijnheilige blik ,,Ach in 
tijden van crisis moet je wat voor elkaar over heb-
ben, hè?” Na een half uur zien de ramen er weer 
spic en span uit en denk ik bij mezelf ‘dat heb ik 
toch maar weer mooi ‘gelapt’.
Terwijl ik de spullen naar binnen breng scheert 
er een meeuw over en pikt in z’n vlucht het laat-
ste stuk aardappel op. Tijdens het opvliegen ont-
spant hij z’n kringspier en laat, geholpen door de 
wind, een enorme witte kledder ontlasting op 
m’n trotse werk achter.
Meteen denk ik ’Weer zo een die, net als die man 
in de supermarkt, schijt heeft aan anderen’. Dan 
bedenk ik dat er voor de meeuw verzachtende 
omstandigheden zijn. Kan het beest er wat aan 
doen dat al die hamsterende mensen de vakken 
met wc papier hebben leeg gerausd?

00 1 april 2020

Deze woordzoeker bevat 31 woorden die 
allemaal te maken hebben met de huidi-
ge situatie waarin we zoveel mogelijk thuis 
zijn en we meer tijd hebben om te puzze-

len. Het zijn overigens woorden die een po-
sitieve betekenis hebben. De overgebleven 
letters vormen een hart onder de riem voor 
alle lezers. Succes! 
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Dossier uitgelicht 
van de (levens)executeur

Plotseling overleed meneer ech-
ter, zijn echtgenote verbouwe-
reerd achterlatend. De shock 
was groot. En om de shock nog 
groter te maken herinnerden de 
kinderen  van meneer de wedu-
we een week na het overlijden 
aan het recht op hun erfdeel van 
hun voor-overleden moeder. De 
shock werd nóg groter toen me-
vrouw niet snel genoeg actie on-

dernam en er beslag werd ge-
legd op het woonhuis. Doordat 
mevrouw in het testament tot 
executeur is benoemd, moest ze 
wel handelen. Maar hoe dan? Ze 
was in rouw. Uiteindelijk schakel-
de ze ook maar een advocaat in 
en daarmee waren spreek woor-
delijk gezegd de poppen aan het 
dansen.
Gelukkig kon mevrouw de vor-

dering van de kinderen zelf uit-
keren en was daarmee de eerste 
druk weggenomen. De kinderen 
van mevrouw hebben Karin Rut-
te benaderd om haar als externe 
deskundige bij te staan. Dat doet 
ze nu en daarmee zorgt ze ervoor 
dat mevrouw rustig aan haar 
rouwproces kan beginnen. 

Karin: ,,Voorkom problemen, be-
spreek zaken goed, leg ze vast en 
ontlast degene die je achterlaat.’’ 
Meer informatie is op www.karin-
rutte.nl te vinden. (Foto: aangele-
verd)

Santpoort - Meneer en mevrouw Groen hadden elkaar op latere 
leeftijd ontmoet. Prachtig toch, zo’n tweede relatie? Ze genoten 
van alles wat ze gegeven werd en besloten hun liefde te bezege-
len met een huwelijk. Ze hadden immers nog jaren te gaan.

De Gruwelijke Generaal:
Schrijfwedstrijd voor kinderen

Het boek De Gruwelijke Generaal 
zit vol spionnen. Spionnen heb-
ben vaak een heel gewone baan. 
Ze zijn tuinman, ober of autoverko-
per. Iedereen kan een spion zijn. In 
de avonduren doen ze vaak hun ge-
heime spionagewerk, zonder dat ie-
mand het weet. Het zou dus zomaar 
kunnen dat de meester of juf een 
spion is. Stel je eens voor...! Gedraagt 
de meester of juf zich wel eens ver-
dacht? Zo ja, wat is er dan precies 
aan te merken? Zo nee, dan is hij of 
zij misschien wel een supergoede 
superspion. Voor wie zou de meester 
of juf spioneren? Hoe ontdek je dat 
de meester of juf een spion is en wat 
gebeurt er daarna allemaal?

Om naar het luisterboek te kunnen 
luisteren, moeten de deelnemers 
aan de wedstrijd beschikken over 

de LuisterBieb-app die in de Google 
Play Store of de AppStore te down-
loaden is. Ze kunnen inloggen met 
de gegevens van hun Bibliotheek-
pas en het downloaden van de luis-
terboeken is helemaal gratis. 
Verder hebben ze een laptop, iPad of 
computer nodig om het verhaal te 
typen en te versturen. Is het verhaal 
(maximaal een A4 groot) af? Mail 
het naar po@bibliotheekkennemer-
waard.nl met vermelding van naam, 
leeftijd en de naam van de school. 
De verhalen moeten vóór 18 april 
verzonden worden. Daarna leest een 
jury van bibliotheekconsulenten alle 
verhalen en wordt op vrijdag 24 april 
de uitslag bekend gemaakt.
Naast de eeuwige roem kunnen de 
deelnemers het boek De ongeloo�ij-
ke Ravi Ravioli (beschikbaar gesteld 
door uitgeverij De Fontein) winnen. 

Dit is het tweede deel van de Costa 
Banana-serie van Jozua Douglas. De 
drie beste verhalen komen op de 
website van Bibliotheek Kennemer-
waard te staan, waar iedereen ze kan 
lezen! Voor kinderen die geen ge-
noeg krijgen van De Gruwelijke Ge-
neraal zijn er vervolgopdrachten op 
www.bibliotheekkennemerwaard.
nl/dbos-online te vinden. (Afbeel-
ding: aangeleverd)

Castricum - Bibliotheek Kennemerwaard organiseert in samen-
werking met uitgeverij De  Fontein een schrijfwedstrijd voor kin-
deren, gebaseerd op het boek De Gruwelijke Generaal van Jozua 
Douglas. Kinderen kunnen in de LuisterBieb het luisterboek be-
luisteren en daarna zelf een spannend verhaal schrijven over hun 
spion-juf of spion-meester. Ze kunnen daarmee een boek van Jo-
zua Douglas winnen.

Tips om (mentaal) gezond te blijven

Tip 1
Hou zoveel mogelijk uw vaste rit-
me aan, dat geeft structuur en rust 
in uw hoofd

Tip 2
Hou sociaal contact door te bellen, 
te appen, te mailen of te beeldbel-
len met uw familie en vrienden. Een 
vast voorleesmoment door opa of 
oma via Skype met de kleinkinde-
ren, kan een wederzijds genoegen 
geven. Of schrijf weer eens een ‘ou-
derwetse’ brief of kaart. Zwaai naar 
iedereen die achter een raam staat. 
Skype met vrienden en hou een di-
gitale borrel.

Tip 3
Blijf in beweging. Een frisse neus 
buiten halen hoort daarbij, maar 
vermijd drukke plekken en hou mi-
nimaal anderhalve meter afstand. Er 
zijn online gratis sportlessen te vol-
gen. Ook is elke dag op NPO 1 ‘Ne-
derland in beweging’ te volgen. Er 
zijn extra herhalingen elke dag en 
meedoen is ook mogelijk als u min-

der mobiel bent. Dan heeft u alvast 
een kwartier beweging te pakken 
van het geadviseerde halve uur per 
dag.

Tip 4
Ontspanningsoefeningen kunnen 
helpen om goed te slapen en stress 
te lijf te gaan. Er zijn gratis online 
yogalessen te volgen. Door mind-
fulness te beoefenen traint u om in 
met bewuste en open aandacht uw 
gevoelens van het moment zonder 
oordeel te ervaren. Er zijn bijvoor-
beeld gratis oefeningen via VGZ.nl 
te volgen, zowel kort als langer, de 
meest bekende oefening in mind-
fulness is de zogenaamde body-
scan.
 
Tip 5
Eet gezond en kies verse produc-
ten. Groenten en fruit zijn volop ver-
krijgbaar. Eventueel levert uw su-
permarkt het thuis af. 
Ook kunt u een buur of kind of vrij-
williger vragen, het op uw stoep af 
te leveren. Maak (weer) eens een 

pan met verse soepgroenten. Neem 
tomaat en komkommer extra bij uw 
broodmaaltijden.

Tip 6
Kleed u zelf aan met uw mooiste 
kleding en maak u op, alsof u een 
theater of andere uitgaansgele-
genheid gaat bezoeken. Dek de ta-
fel extra mooi en haal uw meest bij-
zondere servies te voorschijn. Als 
er huisgenoten zijn, nodig hen uit 
voor een uit-etentje bij u thuis.

Tip 7
Bak een appeltaart en zet verse 
bloemen op tafel, het helpt om je 
extra thuis te voelen in je eigen huis.

Tip 8
Voor een luisterend oor, advies of 
extra hulp kunt u bellen met de 
hulplijn van het Rode Kruis: 070 
4455888.

Tip 9
Er zijn online lessen te volgen in te-
kenen, gitaarspelen of allerlei ande-
re liefhebberijen. Kies de hobby, die 
je altijd al graag wilde oppakken en 
leer het uzelf aan.

Heeft u een tip 10? Mail hem naar 
redactie@castricummer.nl onder 
vermelding van ‘Zorg voor jezelf en 
voor elkaar’. 

Regio - Er circuleren in de media tips om (mentaal) gezond te blij-
ven nu we veel meer thuis zijn dan anders. In de zorg voor jezelf 
en voor elkaar is het belangrijk om besmetting en verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. Maar gezondheid is meer dan 
dat. De redactie heeft een aantal tips voor u verzameld om uw 
voordeel mee te doen tegen down voelen, verlies van weerbaar-
heid en omgaan met stress in deze barre tijden.

Toch geen ING-servicepunt
in boekhandel Laan

In de nieuwe nieuwsbrief wordt to-
taal niet over de onjuiste informa-
tie gesproken of spijt betuigd. Nog 
steeds staat er dat het ING-kantoor 
aan de Burgemeester Mooijstraat 
sluit ingaande 3 april, terwijl de ves-
tiging al weken eerder gesloten was. 

Voor advies wordt men nu doorver-
wezen naar de vestiging aan de Laat 
214 te Alkmaar. Sealbags afstorten 
kan ook daar gebeuren en dat blijft 
voorlopig zo tot in het najaar. 
Intussen blijkt er een nieuw service-
punt te zijn gevonden voor ING-za-

ken, te weten Primera op het adres 
Geesterduin 10 te Castricum. Dat zal 
echter nog wel even duren, want de 
verbouwing is uitgesteld tot na de 
coronacrisis. Overigens zal het ook 
in de toekomst niet mogelijk wor-
den om daar sealbags af te storten. 
Volgens boekhandel Laan heeft ING 
medegedeeld dat er in het najaar 
weer gepind kan worden en seal-
bags kunnen worden afgestort, als 
de nieuwe knalgele betaalmaat ge-
installeerd is, die uit Italië geleverd 
wordt. Tot dan blijft het dus even 
aanmodderen. (Tekst: Aart Tóth)

Castricum - Er komt geen ING-servicepunt bij boekhandel Laan. 
Eind vorige maand werd de vestiging van ING-bank aan de Bur-
gemeester Mooijstraat gesloten, vanaf dat moment was het ook 
niet meer mogelijk om op die locatie te pinnen of sealbags af te 
storten. ING deelde in een schrijven aan de klanten mee dat ze in 
het vervolg bij boekhandel Laan terecht zouden kunnen, maar dit 
blijkt niet het geval te zijn.

Milieustraat te druk:
Stel wegbrengen van afval uit
Castricum - De gemeente heeft in-
woners nogmaals opgeroepen om 
het wegbrengen van afval zo veel 
mogelijk uit te stellen. Momenteel 
geldt een maximum van zeven au-
to’s tegelijk bij de gemeentelijke mi-
lieustraat, zodat er voldoende ruimte 
is om afstand van elkaar te houden. 
Ook worden er maximaal twee per-
sonen per auto toegelaten tot het 
terrein. Verder wordt aan inwoners 
gevraagd om voor de slagboom in 
de rij te wachten in de auto of bij de 
�ets tot ze aan de beurt zijn. Bij een 
lange rij luidt het advies om op een 
ander moment terug te komen. In-
woners kunnen de milieustraat pas 
betreden als een medewerker dit 
aangeeft. Alleen als iedereen zich 
aan deze regels houdt en de instruc-
ties van de medewerkers worden 
opgevolgd, kan het afvoeren van af-
val op een veilige manier gebeuren. 
De komende periode zien handha-
vers hier extra op toe.

Rustige momenten
Is een bezoek aan de milieustraat 
echt noodzakelijk, kom dan zoveel 
mogelijk op werkdagen tijdens de 
‘rustige’ momenten. Deze zijn aan 

het begin van de ochtend, tussen de 
middag en een uur voor sluitings-
tijd. Kom niet in het weekeinde. De 
wachttijden kunnen op drukke mo-
menten namelijk oplopen tot twee 
uur.

Thuis niets naast 
de container zetten
Doordat er meer mensen thuis blij-
ven, is er een behoorlijke toename 
van huishoudelijk afval. Daardoor 
kunnen de ondergrondse containers 
voor restafval, glas, papier, textiel en 
PMD eerder vol raken dan gewoon-
lijk. Afval dat er niet meer inpast, 
wordt er soms naast gezet. Dit zorgt 
voor zwerfafval, ongedierte en ex-
tra inzet van medewerkers, die hard 
weken om de leefomgeving veilig 
en schoon te houden. De containers 
worden al vaker geleegd, maar de 
gemeente vraagt om een extra in-
spanning van haar inwoners: ,,Houd 
de leefomgeving netjes. Plaats (grof) 
afval niet naast een container als de-
ze vol is. Neem het afval mee terug 
naar huis, breng het naar een milieu-
parkje op een andere locatie of kom 
terug op een later tijdstip.”

Buitendienst werkt door
De medewerkers van de buiten-
dienst zijn nog volop bezig. Dat gaat 
vaak om cruciale functies zoals op 
de zeer drukke milieustraten, de af-
valinzameling, het rioolbeheer, de 
veerponten en de mogelijkheid tot 
begraven. Ook de medewerkers die 
zorgen voor het openbaar groen, 
de wegen en de speelplaatsen wer-
ken door. Zij proberen de openbare 
ruimte in een goede en veilige staat 
te houden. Ze werken volgens de 
richtlijnen van het RIVM; ze houden 
1,5 meter afstand en houden zich 
aan de hygiënemaatregelen. De ge-
meente roept ook hier inwoners op 
om bij vragen aan medewerkers op 
straat de 1,5 meter afstand te respec-
teren. Alleen zo kunnen zij hun werk 
veilig blijven doen en de omgeving 
netjes houden.
Alle maatregelen gelden in ieder 
geval tot en met 28 april. Als ieder-
een zich aan de regels houdt kan de 
dienstverlening op peil worden ge-
houden. Hiervoor is begrip en me-
dewerking van inwoners hard nodig. 
Alleen samen krijgen we corona on-
der controle. Meer informatie is op 
www.castricum.nl/afval te vinden.

Noodmaatregelen om getroffenen 
coronacrisis te steunen

Individuele ondernemers kunnen 
een aanvraag doen voor een bij-
standsuitkering als ze met hun be-
drijf te weinig inkomsten genereren. 
De maatregel van de gemeente is 
een doorvertaling van de landelijke 
maatregel. Verder zullen de aansla-
gen voor de (water)toeristenbelas-
ting en precariobelasting pas in ju-
li worden verstuurd. Bovendien kun-
nen mensen die in betalingsproble-
men komen, afspraken op maat ma-
ken over het betalen van OZB, riool-
belasting en/of afvalsto�enhe�ng. 
Zowel particulieren als ondernemers 
kunnen maatwerkafspraken maken 
over bijvoorbeeld uitstel van betalen. 
Is dat het geval, dan wordt daar geen 
rente over geheven. Aanmaningen 

en dwangbevelen worden niet ver-
stuurd tot juli. Ook voor het beta-
len van huur of pacht kunnen men-
sen een betalingsregeling tre�en. 
Ondernemers of particulieren die 
bouwleges moeten betalen, kunnen 
daar op verzoek uitstel voor krijgen.

Geld terug
Ondernemers in de evenementen-
branche en ook bewoners die le-
ges hebben betaald voor een eve-
nement dat door corona is afgelast, 
kunnen dit bedrag terugkrijgen. Par-
tijen die een niet-commercieel eve-
nement hebben georganiseerd en 
daar subsidie voor hebben gekre-
gen, hoeven de subsidie niet terug te 
betalen. Dat geldt ook voor mensen 

op de markt; zij hoeven tot juli geen 
marktgeld te betalen als zij daar een 
verzoek voor indienen. In de cate-
gorie ‘andere maatregelen’ staan za-
ken als het continueren van lopen-
de bouwwerkzaamheden en het ver-
vroegen van onderhoudswerkzaam-
heden die de gemeenten laat uit-
voeren. Ten slotte gaan de lopen-
de aanbestedingsprocessen van de 
gemeenten door, zodat er geen stil-
stand komt in werkzaamheden in de 
nabije toekomst.

Samenwerking
De colleges van Castricum, Bergen, 
Uitgeest en Heiloo zijn van mening 
dat ze een samenhangend pakket 
aan maatregelen hebben vormge-
geven. ,,We kunnen de gevolgen van 
het uitbreken van de coronacrisis 
niet voorkomen, maar wel enigszins 
verlichten. Dat is het doel van deze 
maatregelen. Om uit de coronacrisis 
te komen, moeten we samen optrek-
ken. Alleen samen krijgen we corona 
onder controle.”

Castricum - De gemeente heeft samen met Bergen, Uitgeest en 
Heiloo een aanvullend pakket aan maatregelen opgesteld om in-
woners, ondernemers en andere partijen, die getro�en zijn door 
de coronacrisis, te ondersteunen. Uitgangspunten van het pakket 
zijn hulp voor iedereen die dat nodig heeft, snel oppakken van de 
aanvragen die binnenkomen en oog voor de nood van de mensen 
die een aanvraag indienen.

Historische verenigingen 
stellen activiteiten uit
Castricum - Het afgelasten van al-
le publieke evenementen tot 1 ju-
ni treft ook de historische vereni-
gingen. In het kader van de viering 
van 75 jaar bevrijding stonden di-
verse activiteiten gepland, die nu 
zijn uitgesteld. Zo zou er een �ets-
tocht door Castricum, Uitgeest, 
Akersloot en Limmen worden ge-
houden en waren er vier tentoon-
stellingen rond de Tweede Wereld-

oorlog gepland. Tevens zou een 
�lm worden vertoond met regio-
nale gebeurtenissen uit deze peri-
ode en ook de uitreiking van een 
speciale uitgave van het boek ‘Dag-
boek van de kapelaans’ is voorlopig 
niet aan de orde. 
Hetzelfde geldt voor de onthulling 
van een oorlogsmonument ter na-
gedachtenis aan de gesneuvelde 
vliegers van het Engelse gevechts-

vliegtuig dat werd neergeschoten 
bij Limmen op 8 september 1944. 
De gezamenlijke besturen van de 
historische verenigingen CALU 
hebben overleg gevoerd over de 
ontstane situatie. Besloten is om al-
le activiteiten te verplaatsen naar 
een later tijdstip, mede afhankelijk 
van de uitkomst van de landelijke 
discussie rond een nieuwe datum 
voor de viering 75 jaar bevrijding.















12 15 februari 2018

Lieve mama en oma,
Een knu�el vanuit de krant, de echte knu�el 
hou je tegoed. 
We houden van jou. Bauke, Danielle,
Ste�e & Michelle

Lieve oma’s,

Wij missen jullie en houden 

heel veel van jullie! Stay safe! 

Dikke kus, Sophie en Lotte

Lieve vriendinnen van me, we zien elkaar niet maar 

ik vergeet jullie ook niet! Als het weer mag trakteer ik 

jullie alle drie op een high tea! 
xxx JJ

Hé kleinkindjes daar in Castricum, we 
missen jullie!

Veel liefs van opa en oma Dordt!

Castricum - De komende weken maken we in onze kranten plaats voor 
lieve berichtjes.  Mis jij of missen jullie je oma en opa? Of je lieve nee�e 
waarmee je altijd zo leuk speelt? Of opa en oma, missen jullie je klein-
kinderen? Stuur een foto van jezelf of van jullie zelf en de boodschap 
van maximaal 25 woorden naar kantoor@castricummer.nl, dan gaan 
wij ons best doen om het allemaal de komende weken in de krant te 
zetten. Deelname is helemaal gratis want een lief berichtje kunnen we 
allemaal wel gebruiken in deze nare tijd.

Lieve Lasse,

Hopelijk kunnen we gauw weer 

samen spelen. Dan gaan we weer 

lekker gek doen samen!

Kus van Noud

Lieve mama, telefoontjes, appjes en soms een gesprekje achter het raam. Nu een dikke knu�el op de-ze manier.
Dikke kus, Wendi

Lieve mama, telefoontjes, appjes en soms een gesprekje achter het raam. Nu een dikke knu�el op de-ze manier.
Dikke kus, Wendi

Lieve mama en oma,
Een knu�el vanuit de krant, de echte knu�el 
hou je tegoed. 
We houden van jou. Bauke, Danielle,
Ste�e & Michelle

Lieve oma Yvon en oma Ans, een dikke x vanuit Noorwegenvan Isa en Senne

Lieve oma Kiki en opa Bert,

Wanneer is het weer een gewone 

donderdag? Dan kunnen we knuf-

felen, schommelen en in de zand-

bak spelen. Ik mis jullie. Oja, en de 

prinsessen ook.

Liefs Amélie

Lieve oma Kiki en opa Bert,

Wanneer is het weer een gewone 

donderdag? Dan kunnen we knuf-
donderdag? Dan kunnen we knuf-
donderdag? Dan kunnen we knuf

felen, schommelen en in de zand-

bak spelen. Ik mis jullie. Oja, en de 

prinsessen ook.

Liefs Amélie

Montessorischool bedankt ouders
Castricum - Nu we de vierde 
week ingaan waarin de kinde-
ren het schoolwerk thuis ma-
ken, wilde de Montessorischool 
Castricum de ouders graag be-
danken en een steuntje in de 
rug geven met een aardigheid-
je. 

Directeur Emé Jonkman: ,,Om-
dat onze leerlingen allemaal in-
dividuele lesprogramma’s vol-
gen, videobellen we veel met 
kinderen en hun ouders. We 
zien dat zij allemaal ontzettend 
toegewijd zijn aan het school-
werk. Ouders steken er, vaak 

naast hun eigen werk, veel ener-
gie in om hun kinderen te bege-
leiden en te stimuleren. We vin-
den dat dit een bedankje waard 
is.’’ Afgelopen maandag stond 
er daarom voor alle ouders een 
vrolijke lentegroet klaar op het 
schoolplein. (Foto: aangeleverd)

Politie zoekt getuigen van overval op 
Sport Sportief in Geesterduin

De winkeleigenaar was bezig in 
zijn magazijn toen de mannen 
binnenkwamen. Ze hadden een 
mes bij zich en riepen iets wat 
de eigenaar niet verstond. Er ont-
stond een worsteling waarbij het 
slachto� er werd verwond aan zijn 
hand en gezicht. Het duo is via de 

brandgang achter het pand ge-
vlucht. Ze namen een tas met pa-
pieren mee.

Signalement
De politie is op zoek naar mensen 
die iets hebben gehoord of ge-
zien rond het tijdstip van de over-

val, in het winkelcentrum of daar-
buiten. Dader 1 is tussen de 30 en 
40 jaar oud. Hij droeg een hoodie 
en had zwarte handschoenen 
aan. 
Dader 2 wordt geschat rond de-
zelfde leeftijd. Hij had een stop-
pelbaard, zwart haar en was ka-
lend. Deze man droeg ook hand-
schoenen en had het mes bij zich. 

Heeft u iets gezien? Deel dit dan 
met de politie via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Castricum - De politie in Castricum is op zoek naar mensen die ge-
tuige zijn geweest van de overval op Sport Sportief in Geester-
duin. Op woensdag 1 april stond de 56-jarige eigenaar van de 
zaak rond 16.45 uur oog in oog met twee gewapende mannen. 
Hij raakte lichtgewond.

Horeca past zich aan 
met afhalen/bezorgen

Aart Tóth

Zo waren de eigenaren van 
Grand Café Balu en Johnny’s Ca-
fé al druk in de weer om hun ter-
ras met een hogedrukspuit te be-
handelen. Wippende tafels wor-
den hersteld en hier en daar wat 
lampjes vernieuwd. Afhalen of 
thuisbezorgen; er zijn restaurants 
die zich daar in zijn gaan verdie-
pen. René Streefkerk van Grand 

Café Balu heeft een korte rake re-
actie op de situatie: ,,Jammer, het 
is zoals het is, kost geld, maar ge-
zondheid is alles.” Tilly en Sebasti-
aan van restaurant Vrij zijn na de 
verlenging ook overgegaan op 
een afhaalservice: ,,Zodat gasten 
thuis kunnen genieten van on-
ze maaltijden. Voor ons geldt dat 
gezondheid en veiligheid voorop 
staan, maar we missen wel de ge-
zelligheid.”

Erik Weel van Filmhuis Corso 
stelt: ,,We werken hard aan een 
eindoplossing. Door Corona ver-
traagt het wat. Iedereen is ervan 
doordrongen, inclusief onder-
nemers, dat her en der wat wa-
ter bij de wijn gedaan moet wor-
den om een nieuw Corso � lmthe-
ater mogelijk te maken, corona of 
niet.” Hans Laan van de boekhan-
del laat weten sinds jaren op zon-
dag de deuren te sluiten en al-
leen nog pinbetalingen te aan-
vaarden vanwege corona.

Ronald van restaurant ‘Gewoon 
bij Roon’ vult aan: ,,Was wel ver-
wacht, wij gaan door met be-
zorgen en afhalen van maaltij-
den waar wij al twee weken suc-
cesvol mee bezig zijn.” Voor Ellen 
Borst van ‘Fase-Fier’ geldt hetzelf-
de. Daar zijn buiten de burgers 
ook elke woensdag een specia-
le aspergemaaltijd en met Pasen 
een paasbrunch te verkrijgen, 
die wel van tevoren besteld moet 
worden. Ook bij Nepalees-Indi-
aas restaurant Annapurna weten 
ze het lekkere eten thuis te krij-
gen: ,,Met thuisbezorgen hadden 
we al een grote klantenkring op-
gebouwd in het verleden, die nu 
nog iets groter geworden is”, zegt 
Anil Sharma.

Bij strandpaviljoen Zeezicht is er 
geen sprake van afhalen dan wel 
bezorgen. Daar wordt gewerkt 
aan een nieuwe menukaart ter-
wijl men hoopt op het alsnog 
kunnen starten met het strand-
seizoen om wat in te halen bij 
een geëgaliseerd strand. 

Bij de meeste restaurants zijn de 
mogelijkheden van afhalen of 
bezorgen zichtbaar op hun web-
site, waarbij meestal van tevoren 
besteld moet worden om het op 
tijd klaar te kunnen maken.

Castricum - Ze hadden het eigenlijk al verwacht, de verlenging 
van de coronaregels rondom de horeca zoals restaurants en cafés. 
Dat is natuurlijk geen gemakkelijke mededeling zo aan het be-
gin van het seizoen rondom de paasdagen. Sommige restaurants 
hebben de inkomstenderving deels proberen op te vangen met 
een afhaal- en bezorgservice, maar de oplossing is dit natuurlijk 
niet. Sommige pakken de verplichte sluiting positief op en maken 
gebruik van de onbenutte tijd om onderhoud te plegen.

Vincent Meurs van strandpaviljoen Zeezicht grijpt de coronasluiting aan 
om het strand te egaliseren.
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Robert Peemen vertelt over zijn deelname aan een Vredesmissie in Cambodja

,,De grootste vijanden van ons waren 
de heimwee en de mijnen”

Henk de Reus

Toen Robert in 1991 in Amster-
dam voor de tweede militaire 
keuring werd opgeroepen wist 
hij meteen dat hij marinier wilde 
worden. Een speler uit zijn voet-
balteam had de mariniersoplei-
ding gedaan en sprak hier zo en-
thousiast over dat het hem wel 
boeiend leek om ook naar de ma-
rine te gaan. Robert: ,,De keu-
ringsarts (een psycholoog) achtte 
mij als marinier geschikt en wilde 
mij doorsturen voor de mariniers-
keuring. Een tweede psycholoog 
stak hier een stokje voor omdat 
ik als logistiek dienstverlener te 
boek stond. Ik liet het er niet bij 
zitten en zei met de keuring te 
willen stoppen als ik geen mari-
neman kon worden.” Hierop werd 
ik naar een derde psycholoog ge-
stuurd. Na een keuring van twee 
dagen werd ik, met nog iemand, 
alsnog als marinier geschikt be-
vonden. We waren de enige twee 
van een groep van 44 personen.”

Het voorgaande geeft aan dat 
Robert weet wat hij wil en graag 
de regie aan zichzelf houdt. ,,Tij-
dens de mariniersopleiding werd 
mij en een aantal klasgenoten ge-
vraagd of we open stonden voor 
een verlenging van ons dienst-
verband op vrijwillige basis. We 
zouden na de opleiding naar 

Cambodja worden uitgezonden 
en daarna een jaar naar Aruba. 
Het avontuur lokte mij en ik stem-
de in.” In zijn woning aan de Zo-
merschoon liggen op tafel foto-
boeken en een uitgebreid verslag 
van de VN Vredesmissie in Cam-
bodja, waaraan hij in de periode 
mei t/m september 1993 deel-
nam. Hij maakte als marinier deel 
uit van een geweergroep van zes 
mariniers, een korporaal en een 
sergeant. De groep was onder-

deel van de India-one-two com-
pagnie. Hun opdracht was om 
als onderdeel van de VN Vredes-
macht het vliegveld bij Siem Re-
ap te beschermen en VN functio-
narissen te bewaken.

Rode Khmer
Robert: ,,Ons kampement was 
een modderpoel met bruine en 
witte tenten. ’s Nachts hoorde je 
de oorlog dwars door de zwa-
re geluidsmix van krekels, pad-
den en onweer heen. Na verloop 
van tijd leerde je vanzelf of het 
geluiden waren van een stalinor-
gel, gewoon geweervuur, of een 
mortierinslag. Overdag kon je het 
je nauwelijks voorstellen dat het 
oorlog was. Boven op een wille-
keurige wachttoren zag je palm-
bomen in intens vredig, oneindig 
Cambodjaans laagland. Tegen 
dat decor, moesten we het vlieg-
veld en ons eigen kamp bewa-
ken. Ook moesten we op afroep 
- als een soort bewakingsdienst 
- het personeel van de Verenig-
de Naties en andere hulpverle-
nende instanties beschermen. Ik 
had een verantwoordelijke taak, 
was MAG-schutter en moest de 
geweergroep beschermen. Ik was 
uitgerust met een machinegun á 
gas (Mag), een elf kilo zware oli-
fantendoder. Zo’n 30 kilometer 
ten noorden van ons kamp loer-
de het gevaar. Daar, bij het stadje 

Bantaey Srei, had de Rode Khmer 
zich verschanst, de partij die van 
1975 tot 1979 aan de macht was 
en, met steun van onder ande-
re China, meer dan een miljoen 
mensen de dood injoeg. Ze sa-
boteerden iedere poging tot vre-
de. We moesten het gebied veili-
ger maken en de corruptie terug-
dringen.”

Ervaringen
Robert oogt stabiel en in control. 

Was dit ook zo tijdens zijn verblijf 
in Cambodja? Hij zegt dat er zich 
tijdens de missie niet al te veel 
gevaarlijke gebeurtenissen voor-
deden. ,,Wèl zijn tijdens ons ver-
blijf aldaar drie mariniers nabij de 
plaats Phum Tal Pèn gewond ge-
raakt, nadat hun terreinwagen op 
een mijn was gereden. Ze liepen 
diverse kneuzingen en fracturen 
op. Eén van hen werd opgeno-
men in een veldhospitaal en de 
twee anderen zijn naar een zie-
kenhuis in Phnom Penh gebracht. 
Ik maakte op dat moment geluk-
kig geen deel uit van de beman-
ning van de terreinwagen”, zegt 
Robert. Hij toont een krantenbe-
richt uit het NRC van 26 juli 1993 
waarin dit nieuws is opgenomen.

Hebben er zich geen oorlogsfei-
ten voorgedaan? ,,Niet echt”, zegt 
Robert. ,,We kwamen aan in een 
periode toen de strijd net was ge-
voerd. Onze missie was het hand-
haven van de vrede. De groot-
ste vijanden van een aantal van 
ons waren de mijnen en de heim-
wee. Deze collega’s zaten zicht-
baar met zichzelf in de knoop. Ter 
plaatse is van belang hoe sterk je 
mentaal bent. Toen we vertrok-
ken had ik geen vriendin en liet 
alleen m’n ouders achter. Ik voel-
de mij daar oké. Anderen lieten 
bij vertrek een vriendin, vrouw 
en kinderen achter. Bij het vertrek 
met de bus vloeiden er tranen 
bij degenen die hen uitzwaai-
den. Ook voor henzelf was dit een 
emotioneel moment. Voor hen 
was het in Cambodja een heel an-
der verhaal. Na aankomst bij het 
kamp ga je na een korte periode 
een roulatiesysteem lopen. Dit 
zijn doorlopende werkzaamhe-
den zoals wachtlopen (2x per dag 
4 uur), het kamp verder verbete-
ren of onderhouden en patrouil-
le rijden met de geweergroep. Na 
een paar weken merk je dat men-
sen in mentaal opzicht gaan ver-
anderen. Ze worden stiller, zon-
deren zich

liever even af, iets wat eigenlijk 
niet mogelijk is. Op het moment 
dat je een kamp binnenkomt is er 
geen privacy meer ondanks dat je 
hier soms behoefte aan hebt. Je 
krijgt brieven van thuis, iets wat 
op dat moment leuk is, maar na 
het lezen val je weer terug in de 
werkelijkheid. Ze worstelden met 
de primitieve omstandigheden 
ter plaatse, de geluiden ’s nachts, 
de weersomstandigheden (soms 
45 graden), de angst voor mijnen 
en de heimwee. Dit laatste merk-
te je onder andere aan het klank-
borden met het thuisfront door 
het schrijven van brieven en het 
bellen. Sommigen waren al na 

een aantal dagen door hun bel-
tegoed heen. In het ergste geval 
kregen ze een belverbod. Een en-
keling dreigde er mentaal door-
heen te zitten. Op dat moment 
moet je de ander respecteren 
zoals hij is. De kameraadschap 
is dan erg belangrijk. Je moet er 
samen het beste van maken in 
moeilijke omstandigheden.

Je kunt dan wel tijdens de op-
leiding in van alles getraind zijn, 
maar ter plaatse komt het erop 
aan hoe sterk je mentaal bent. Mij 

lukte het wel. Ik ben nuchter en 
iemand die positief is ingesteld. 
Ik zie de zon eerder opkomen dan 
ondergaan. Maar niet iedereen 
kon dit.”

Vorming
Hebben z’n ervaringen in Cam-
bodja hem als mens veranderd? 
Robert denkt van wel. ,,Het be-
gon al met de opleiding. Daar-
voor kende ik nauwelijks disci-
pline. Deze wordt je bijgebracht, 
zeker in een grotere groep. Ook 
leerde ik me staande te houden 

en m’n rol te accepteren. Je kunt 
je wel een grote kerel voelen en 
mentaal sterk zijn, maar je wordt 
ook geacht sociaal te zijn en je 
collega’s waar nodig te onder-
steunen. Het heeft mij allemaal 
gevormd tot de persoon die ik nu 
ben. Daar ben ik best trots op.”

Kent u ook mensen in Castricum, 
Akersloot of Limmen met een 
oorlogsverhaal, of bent u zelf zo 
iemand? Laat het de redactie we-
ten door een e-mail naar redac-
tie@castricummer.nl te sturen.

Binnenkort is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Door de coronacrisis zal hier op sobe-
re wijze aandacht aan worden besteed. In de aanloop naar 5 mei laat de redactie inwoners aan het 
woord die de Tweede Wereldoorlog meemaakten, of als veteraan deel uitmaakten van een VN Vre-
desmissie. Robert Peemen (48) uit Limmen behoort tot de laatste categorie. Hij maakte 27 jaar gele-
den deel uit van een missie in Cambodja.

Robert Peemen is positief ingesteld en ziet de zon eerder opkomen, dan ondergaan. (Foto: Henk de Reus)

Robert Peemen van geweergroep India-one-two met zijn olifantendoder. (Foto: aangeleverd)

De avond vóór de patrouille wordt de rol van een ieder duidelijk gemaakt. Helemaal rechts in groen tenue Ro-
bert Peemen. (Foto: aangeleverd)

Het verzorgen van een gewonde, nadat een aantal collega mariniers met 
hun terreinwagen op een mijn was gereden. (Foto: aangeleverd)

De geweergroep in 1993 voor de tempel Angkor Wat in het plaatsje Siem Raap. (Foto: aangeleverd)



Een puppy 
op komst? 

 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 !

 Daarom is een 
blokhut zo 
handig…!

Zelf 
plantjes 
stekken

Met deze tips 
maak je het 
veilig in huis

Zelfgemaakte 
bloemen!

Maak je eigen 
schoonmaak-

middelen



Er zijn manieren om je balkon zowel knus en ge-
zellig in te richten als praktisch. Wij hebben de 
beste tips voor jou opgeschreven. 

Meubels ophangen
Het kan gek klinken: meubels ophangen. Zo’n 
raar idee is het eigenlijk niet. Er zijn namelijk hele 
mooie hangstoelen te verkrijgen die even mooi 
zijn als normale  tuinmeubelen, maar dan han-
gend. Het scheelt veel ruimte en ziet er nog leuk 
uit ook. Je kan ook een hangmat nemen voor dat 
echte tropische gevoel. Een kokosnoot erbij en 
je hebt je eigen oase gecreëerd. Naast bepaalde 
tuinmeubels die je kan ophangen is er nog een 
tweede optie en dat zijn opklapbare stoelen en 
tafels. Aan het einde van de dag kan je ze dan in-
klappen en aan de muur ophangen.

Barbecue voor op een balkon
Een balkonbarbecue. Het is niet heel bekend, 
maar het bestaat echt. Houd jij van etentjes met 
vrienden en ben je jaloers op de mensen die kun-
nen barbecueën in hun achtertuin? Jij kan dat 
ook met de balkonbarbecue. Deze speciale bar-
becue hang je op aan de reling van je balkon. Het 

enige waar mee op moet passen is dat er niet per 
ongeluk een burger naar beneden valt, maar je 
moet er wat voor over hebben!

Lichte materialen
Met een klein balkon moet je � exibel zijn met je 
indeling. De ene avond heb je misschien meer 
mensen op bezoek dan op een andere avond 
en dan wil je het wel praktisch kunnen inrich-
ten. Tuinmeubels aanscha� en die je makkelijk 
kan verplaatsen is daarom de beste beslissing. 
Zo heb jij de vrijheid om je balkon anders in te 
delen. Lichte materialen waar je aan kan denken 
zijn bijvoorbeeld rope of hout. Bonustip: wieltjes 
onder je meubels vastmaken! Waarom meubels 
tillen als je ze ook kan rollen? 
Is je balkon zodanig klein dat je liever niet teveel 
tuinmeubels neerzet, dan kan je ook de vloer ge-
bruiken. Hier is wel wat creativiteit voor nodig. 
Met leuke kleden, wandkleden en een heleboel 
kussens heb jij zo een knusse  loungebank  ge-
maakt, maar dan op de vloer. 
Zo zie je maar weer; een balkon inrichten hoeft 
geen uitdaging te zijn!
BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl

Klein balkon? 
Zo richt je dat in!

Een klein balkon inrichten… Tja, hoe doe je dat? Je wilt het beste 
uit de kleine ruimte halen, zonder dat het propvol staat met spullen.

 Daarom is een blokhut zo handig…!

Heb je de beschikking over een � inke tuin 
en weet je nog niet precies hoe je deze wilt 
gaan indelen? Of kom je ruimte in huis te-
kort en zou een extra kamer ideaal zijn? 
Overweeg je om een bedrijf aan huis te star-
ten? Denk dan eens na over de aanschaf van 
een blokhut. In de afgelopen jaren zijn deze 
kleine houten huisjes razend populair ge-
worden en dat heeft natuurlijk een reden. 
Voor velen is een blokhut de ideale aanvul-
ling op de woning gebleken.

Een blokhut is opgebouwd uit boomstam-
men of massief houten balken. In onherberg-
zame, bosrijke gebieden, zoals in Scandinavië 
en Oost-Europa, komen van oudsher veel blok-
hutten voor. Tegenwoordig worden ze ook vol-
op geproduceerd voor de Nederlandse markt. 
Ze worden geleverd in verschillende afmetin-

gen en kunnen voor allerlei toepassingen wor-
den gebruikt. Een voor de hand liggende ge-
bruiksmogelijkheid is het opslaan van allerlei 
zaken. Je kunt er bijvoorbeeld het tuinmeubi-
lair in de wintermaanden stallen, maar ook de 
grasmaaier, het tuingereedschap of bijvoor-
beeld de � ets. Belangrijk bij dit alles is dat je 
de blokhut dan wel goed kunt afsluiten, je wilt 
immers te allen tijde voorkomen dat inbrekers 
er met je kostbare spullen vandoor gaan. Kies 
er dus bij de aanschaf van een blokhut meteen 
voor om ook deugdelijke sloten aan te schaf-
fen.

Woon je met meerdere mensen onder één 
dak en heb je niet dezelfde smaak op het ge-
bied van televisieprogramma’s? Dat kan thuis 
leiden tot de nodige woordenwisselingen en 
frustraties. Met een blokhut in de tuin beho-

ren dergelijke irritaties tot het verleden. Richt 
in de blokhut een tweede woonkamer in met 
een televisietoestel en een comfortabele fau-
teuil. Je kunt ter verhoging van de sfeer natuur-
lijk wat extra accessoires naar eigen inzicht toe-
voegen. Zo creëer je een prima plek om in alle 
rust naar je favoriete televisieprogramma te kij-
ken, terwijl je huisgenoot tegelijkertijd op een 
ander net afstemt. Met een tweede fauteuil er-
bij kun je nog iemand anders ook uitnodigen. 
Op dezelfde wijze is het natuurlijk goed moge-
lijk om de blokhut om te toveren tot een ech-
te mancave, een ruimte die mannen kunnen ge-
bruiken om zich, al dan niet met vrienden, in te-
rug te trekken.

Ben je startend ondernemer en heb je behoefte 
aan een praktijkruimte, kantoor of werkplaats? 
Dan is vaak de stap naar het huren van een be-
drijfsruimte nog te groot. Toch wil je misschien 
liever niet je klanten in je eigen woning ontvan-
gen. Ook dan biedt de blokhut uitkomst. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van een schoonheidssa-
lon of kapsalon in je achtertuin? Ook wanneer 
je bijvoorbeeld � etsen of brom� etsen repa-
reert, komt een blokhut goed van pas en kun 
je er een prima werkruimte van maken. En wat 
te denken van een kantoor? Of je nu een klein 

uitzendbureau hebt of je beweegt in de we-
reld van de � nanciële dienstverlening, je richt 
een blokhut gemakkelijk in als ontvangstruimte 
voor je klanten, terwijl je er in de overige uren 
ongestoord je eigen administratie kunt bijwer-
ken.

De m’ogelijkheden zijn dus legio, je bepaalt uit-
eindelijk natuurlijk helemaal zelf hoe je het wilt 
aanpakken. Controleer wel even bij de gemeen-
te of je de blokhut vergunningsvrij mag plaat-
sen. Vaak is dit afhankelijk van de afmetingen, 
beneden bepaalde normen is het plaatsen veel-
al vergunningsvrij. Het is echter niet toegestaan 
om er echt een tweede woning van te maken. 
Ook moet je natuurlijk goed nadenken over de 
voorzieningen die je er wilt realiseren. Voor het 

aansluiten van apparatuur 
heb je natuurlijk elektrici-
teit nodig, daarnaast kun je 
ook overwegen om een ka-
bel voor televisie en/of in-
ternet te trekken. Het zijn 
zaken waarvoor je eerst een 
duidelijk plan moet maken, 
voordat je overgaat tot aan-
schaf en plaatsing van de 
blokhut. Zo zul je er vervol-
gens jarenlang plezier van 
hebben, want de mogelijk-
heden voor je eigen blok-
hut zijn eindeloos! 

Bij RE/MAX Makelaars komen veel vragen 
binnen over de coronacrisis en het kopen of 
verkopen van je huis. Moet je nu wel of niet 
je huis verkopen in deze tijd met de dreiging 
van het coronavirus op de achtergrond?

Voor veel verkopers is het echter niet eens de 
vraag of je wel wilt verkopen. Door werk, per-
soonlijke omstandigheden of doordat je al 
een aantal stappen hebt genomen in je woon-
carrière is de verkoop van je huis eigenlijk in 
veel gevallen iets wat nu of op korte termijn 
moet gebeuren. ,,Ik zie wel een kleine afname 
in de bezichtigingsaanvragen, maar de markt 
is zo krap, dat in de meeste gevallen er nog al-
tijd meerdere geïnteresseerden zijn voor de 
woningen’’, vertelt Gina Karssen van RE/MAX 
Makelaars. ,,De mensen die nog in de oriënte-
rende fase zitten maken minder vaak een be-
zichtigingsaanvraag. Dat maakt dat de men-
sen die wel een woning komen bezichtigen 
ook echt serieuze kijkers zijn.’’

Ondanks de recente ontwikkelingen in iets af-
nemende vraag, maar ook iets minder aanbod, 

blijft de krapte op de woningmarkt toch be-
staan. Dat maakt dat er voorlopig ook geen 
sprake is van prijsdaling. Daarnaast is de hy-
potheekrente, ondanks dat deze iets stijgt, 
nog steeds historisch laag. Het coronavirus 
zorgt wel voor een aangepaste werkwijze: 
,,Bij mij, als kleine zelfstandige, is persoonlijk 
en betrokken altijd al het toverwoord, coro-
na of geen corona. Indien de situatie het toe-
laat en de klant het wenst zal ik zo veel moge-
lijk het persoonlijke contact zoeken. Een indi-
viduele bezichtiging van een half uur of lan-
ger is gewoon standaard dienstverlening.’’ Ui-
teraard worden de richtlijnen van het RIVM ge-
volgd: maximaal twee personen, gepaste af-
stand, handschoenen, alleen kijken, niets aan-
raken, enzovoort. En bij de minste twijfel qua 
gezondheid wordt de afspraak afgezegd en 
verplaatst. 

Voor meer informatie over mijn aanpak voor 
verkoop- en/ of aankoopbegeleiding en wat ik 
voor u kan betekenen kunt u contact met mij 
opnemen via 06 50804101 of per e-mail via gi-
nakarssen@remax.nl.’’

Corona… impact en 
vernieuwde werkwijze

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
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Aldor helpt nu ook digitaal
Op zoek naar een nieuwe lamp? Aldor biedt nu helpende 
hand via internet en lanceert een hele nieuwe website.
De gezellige, huiselijke verlichting 
gaat nu weliswaar wat later aan van-
wege de zomertijd, maar wellicht 
heeft u een nieuwe lamp aangeschaft 
of is er eentje gesneuveld. Door de 
huidige corona-maatregelen is een 
bezoek aan een fysieke winkel niet 
altijd mogelijk. Aldor speelt daar-
op in met de lancering van een nieu-
we website: www.lampbestellen.nl. 
Via de website en bijbehorende shop 
kunnen eenvoudig lampen worden 
uitgezocht en besteld. De bestelling 
wordt daarna thuis afgeleverd.

Montage door Aldor is momenteel he-
laas niet mogelijk, voor online of tele-
fonisch advies kunt u nog steeds bij de lichtexpert terecht. Aldor is te bereiken via 0251 656 987 of 
www.aldorverlichting.nl. (Tekst en foto: Aart Tóth)



Woningwaarde via WhatsApp
06 - 82 44 92 61

Snel de waarde van uw woning weten? App ons!
Binnen 2 werkdagen ontvangt u kosteloos en vrijblijvend

de waarde van uw woning via WhatsApp.

Binnenkort ookThuis in Heiloo

 

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 
 

Ondanks coronacrisis
Woningmarkt in Castricum 
en omstreken goed
Het coronavirus brengt onrust op vele gebieden, zo ook bij huizeneigenaren. Want wat is nu 
het meest wijze besluit? Moet ik mijn huis nu wel of niet verkopen? Deze vraag krijgen make-
laars nu regelmatig te horen. ,,Gelukkig kunnen wij onze klanten daar goed in adviseren’’, al-
dus Robin van Andel, directeur van zes Teer Makelaars vestigingen. ,,De geluiden uit de wo-
ningmarkt zijn nog steeds positief en wij verwachten hier ook geen verandering in. Ook het 
aantal zoekers blijft stabiel. Wij wonen en werken in een regio waar veel meer vraag is naar 
woningen dan er aanbod is. Daarnaast is de rentestand laag. Deze factoren zorgen ervoor dat 
het juist een goed moment is om een woning nu te verkopen.’’

Ook vanuit de NVM blijft de landelijke constatering dat de krapte van de markt er nog steeds is. Dat 
maakt ook dat er van prijsdaling vooralsnog geen sprake is. ,,Gemiddeld genomen wordt er nog 
steeds boven de vraagprijs betaald voor een woning’’, aldus de NVM. Hetgeen wat er wel razendsnel 
is veranderd, is de manier van werken. ,,Wij houden ons natuurlijk aan de richtlijnen van het RIVM. 
Dat houdt ook in dat wij creatief moeten zijn om alles soepel door te laten lopen. Zo worden wonin-
gen onder meer extra via een live videobezichting op social media bekeken, doen wij onze advies-
gesprekken online en worden aktes digitaal ondertekend. Uiteraard kunnen belangstellenden nog 
steeds een fysieke bezichtiging doen. Juist in deze tijd is een goede woning belangrijk. Je moet je 
echt thuis kunnen voelen. Het goede gevoel met een huis moet er dus wel direct zijn’’, aldus collega 
makelaar Rick Martens van vestiging Castricum.

Ook de projectontwikkelaars zitten niet stil en alle mooie nieuwbouwprojecten staan nog steeds 
op de planning. Heeft u plannen om te verhuizen? Dan biedt Teer een vrijblijvende waardebepaling 
van uw huis aan. ,,Mensen kunnen foto’s en gegevens van de woning per WhatsApp doorsturen en 
krijgen dan binnen een paar dagen een waarde-indicatie terug. Makkelijker en sneller kan het haast 
niet!’’ (Foto: aangeleverd)

Je hoeft geen keukenprinses te zijn om culi-
naire kunstwerkjes op tafel te toveren, daar 
heb je een legio handige hulpmiddelen 
voor. Interdesign keukens helpt je niet al-
leen aan een mooie keuken, maar heeft ook 
de nieuwste apparatuur in huis.

Een inductiekookplaat, inbouw heteluchtoven, 
koelkast, vriezer en magnetron: allemaal attri-
buten die ervoor zorgen dat uw kook- en bak-
kunsten op een hoger niveau komen. Merken 
als AEG, Miele, Bosch, Atag en Zanussi werken 
daaraan mee.

De uitstraling van de keuken is veelal afhanke-
lijk van persoonlijke smaak. Persoonlijk advies 
staat bij Interdesign hoog in het vaandel. Het 
bedrijf houdt rekening met het budget en staat 
garant voor levering van kwaliteitsproducten.

Op zoek naar goede apparatuur of een keuken 
van Rotpunt, Häcker of Abbiamo? Maak een 
afspraak voor vrijblijvend advies in de ruime 
showroom van Interdesign keukens. Bel: 0251 
653 367 of kijk op www.interdesignkeukens.nl. 
Je vindt Interdesign keukens op de Castricum-
merwerf 136 in Castricum. (Foto: Aart Tóth)

Interdesign keukens: 
eigen smaak voorop



Aldor helpt nu ook digitaal

Open je deuren en laat de zon 
naar binnen schijnen. De lente 
is eindelijk hier! Het opkomende 
groene gras, de geur van bloe-
men. In het seizoen van de lente 
komt de natuur tot leven. 

Ga dus naar buiten en ontdek je eigen nabije omgeving. 
Kook na een thuiswerkdag samen met z’n twee of met het 
hele gezin in de tuin en steek een terras kookkachel aan 
als het ‘s avonds wat kouder wordt. Het maakt niet uit of 
het weer goed of slecht is, samen buiten koken brengt ons 
dichterbij elkaar én onze omgeving. 

Vuur verbindt
Slow Cooking, tijd voor elkaar en fijn in de tuin genieten is 
rustgevend en heeft veel charme. Buiten koken is een mo-

ment van rust in alle hectiek. Geen snelle 
hap slik weg maaltijd, maar gezamenlijk 
met het hele gezin buiten koken. Met voor 
iedereen een eigen rol. Van houtsprokkelaar 
tot roerder en van snijder tot pyromaantje. 
www.hetvuurlab.nl 

Mail & win een terras kookkachel van 
het Vuur LAB. t.w.v. € 150,00
We verloten deze maand een kookkachel 
van ø 39 cm, incl. paëllapan en een grote 
houten lepel van 70 cm. 
Meedoen? Stuur je mail met motivatie 

aan danielle@wonencrossmedia.nl en 
maak kans!

Kook na een thuiswerkdag 
in de tuin!

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
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foto boven: bankstelplus.nl

Paul de Wildt van het platform Geld 
& Wonen adviseert u graag bij vra-
gen over wonen en � nanciën. (Fo-
to: aangeleverd)

Aldor verlichting 
helpt nu ook digitaal

Ondanks coronacrisis
Woningmarkt in Castricum 
en omstreken goed
Het coronavirus brengt onrust op vele gebieden, zo ook bij huizeneigenaren. Want wat is nu 
het meest wijze besluit? Moet ik mijn huis nu wel of niet verkopen? Deze vraag krijgen ma-
kelaars nu regelmatig te horen. ,,Gelukkig kunnen wij onze klanten daar goed in adviseren’’, 
aldus Robin van Andel, directeur van zes Teer Makelaars vestigingen. ,,De geluiden uit de 
woningmarkt zijn nog steeds positief en wij verwachten hier ook geen verandering in. Ook 
het aantal zoekers blijft stabiel. Wij wonen en werken in een regio waar veel meer vraag is 
naar woningen dan er aanbod is. Daarnaast is de rentestand laag. Deze factoren zorgen er-
voor dat het juist een goed moment is om een woning nu te verkopen.’’

Ook vanuit de NVM blijft de landelijke constatering dat de krapte van de markt er nog steeds is. Dat 
maakt ook dat er van prijsdaling vooralsnog geen sprake is. ,,Gemiddeld genomen wordt er nog 
steeds boven de vraagprijs betaald voor een woning’’, aldus de NVM. Hetgeen wat er wel razend-
snel is veranderd, is de manier van werken. ,,Wij houden ons natuurlijk aan de richtlijnen van het 
RIVM. Dat houdt ook in dat wij creatief moeten zijn om alles soepel door te laten lopen. Zo worden 
woningen onder meer extra via een live videobezichting op social media bekeken, doen wij onze 
adviesgesprekken online en worden aktes digitaal ondertekend. Uiteraard kunnen belangstellen-
den nog steeds een fysieke bezichtiging doen. Juist in deze tijd is een goede woning belangrijk. Je 
moet je echt thuis kunnen voelen. Het goede gevoel met een huis moet er dus wel direct zijn’’, al-
dus collega makelaar Rick Martens van vestiging Castricum.

Ook de projectontwikkelaars zitten niet stil en alle mooie nieuwbouwprojecten staan nog steeds 
op de planning. Heeft u plannen om te verhuizen? Dan biedt Teer een vrijblijvende waardebepa-
ling van uw huis aan. ,,Mensen kunnen foto’s en gegevens van de woning per WhatsApp doorstu-
ren en krijgen dan binnen een paar dagen een waarde-indicatie terug. Makkelijker en sneller kan 
het haast niet!’’ (Foto: aangeleverd)

Op zoek naar een nieuwe lamp? Aldor biedt nu helpen-
de hand via internet en lanceert een hele nieuwe website.
De gezellige, huiselijke verlichting gaat nu weliswaar wat later aan vanwege de zomertijd, maar 
wellicht heeft u een nieuwe lamp aangeschaft of is er eentje gesneuveld. Door de huidige coro-
na-maatregelen is een bezoek aan een fysieke winkel niet altijd mogelijk. Aldor speelt daarop in 
met de lancering van een nieuwe website: www.lampbestellen.nl. Via de website en bijbehorende 
shop kunnen eenvoudig lampen worden uitgezocht en besteld. De bestelling wordt daarna thuis 
afgeleverd.

Montage door Aldor is momenteel helaas niet mogelijk, voor online of telefonisch advies kunt u 
nog steeds bij de lichtexpert terecht. Aldor is te bereiken via 0251 656 987 of www.aldorverlich-
ting.nl. (Tekst en foto: Aart Tóth)

Geld 
    & 
    Wonen
Geld & Wonen is een platform dat u breed en per-
soonlijk informeert over wonen en de � nanciën. Dit 
wordt gedaan door praktische informatie te geven 
over onderwerpen die op uw woonsituatie van toe-
passing kunnen zijn. Zo wordt � nancieel inzicht ge-
creëerd; denk hierbij aan een woning kopen, verko-
pen, hypotheken, verbouwen, energie besparen, hy-
potheek oversluiten, echtscheiding, verzekeren, hu-
ren van een woning en � nancieren van ondernemers.

Een gemiddeld gezin geeft ruim 30% van het inkomen 
uit aan wonen en dat verdient de juiste aandacht. Het 
ontstaan van Geld & Wonen komt voort uit de ervaring 
van een aantal specialisten, die merkten dat klanten 
overal verspreid informatie hadden opgedaan en vele 
malen hun verhaal moesten doen bij afzonderlijke spe-
cialisten, zoals bij een scheiding aan een scheidingsplan-
ner, hypotheekadviseur, makelaar en notaris. Of de on-
dernemer die diverse geldgevers af moet omdat niet el-
ke geldgever ingesteld is op ondernemers en niet ‘out of 
the box’ denkt zoals zijzelf.

Via Geld & Wonen kan men in contact komen met onaf-
hankelijke adviseurs die alle geldgevers, banken en ver-
zekeraars kunnen aanbieden. Ook de diensten van de 
eerder genoemde specialisten zijn los of in combinatie 
af te nemen. 

Neem contact op met Geld & Wonen om uw woonvraag 
te bespreken. Dit kan bij u thuis, op kantoor, telefonisch 
of via de webcam. Bel 085 0470787. De adviseurs van 
Geld & Wonen (thuis in geldzaken) helpen u graag ver-
der! Kijk op www.geldenwonen.nl voor meer informatie.

Isolatie 
gecertificeerde 

noodzaak
Het bedrijf heeft een vast team van 10 specialisten die zich helemaal richten op het vakgebied 
van isoleren. Zo is het bij spouwmuurisolatie soms nodig er ventilatieroosters te plaatsen om de 
isolatie optimaal te laten werken. Ook dakisolatie blijkt in de praktijk veel energie te besparen 
en hinderlijk tochten tegen te gaan. Garantie op de uitgevoerde isolatie is tien jaar op alle werk-
zaamheden en gebruikte materialen. Isototaal is erkend lid van het SKG-IKOB. Verder is er voor 
de klant een voordeel te behalen: via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u 
in aanmerking komen voor subsidie. Isototaal adviseert u graag. Meer informatie? Zie www.iso-
totaal.nl of bel naar 072 303 34 48 en ga besparen! (Tekst: Aart Tóth)

Isolatie van een spouw-
muur, vloer, dak of bodem 
kan voor een � inke bespa-
ring zorgen. Buiten het re-
duceren van warmteverlies 
is bijkomend voordeel het 
beperken van geluid- en 
vochtoverlast. De vakman-
nen van Isototaal staan 
voor u klaar.

Fleur je huis op 
met zelfgemaakte 
bloemen!

Nederland zit massaal binnen en moet zichzelf thuis zien te vermaken. Voor 
veel mensen is dat aanleiding om de aankleding van de woonkamer eens onder 
de loep te nemen en te bekijken wat er anders kan. Tegelijk ontstaan er allerlei 
nieuwe creatieve hobby’s waarbij mensen de mooiste creaties realiseren. Als we die twee za-
ken met elkaar combineren, komen we uit bij het zelf maken van decoraties voor in huis. En 
gezien het jaargetijde is het maken van bloemen natuurlijk voor velen een mooie uitdaging.

Bloemen zijn natuurlijk in hun natuurlijke vorm volop verkrijgbaar. Ze zijn 
nu zelfs extra goedkoop, omdat kwekers het aantal internationale bestellin-
gen in rap tempo zagen teruglopen door de wereldwijd ingestelde maatre-
gelen met betrekking tot het coronavirus. Maar misschien kies je er bewust 
voor om geen echte bloemen in huis te halen. Daar kan een allergie aan ten 
grondslag liggen, maar ook gewoon het besef dat bloemen onderhoud ver-
gen. Bloemen kun je echter ook heel goed zelf maken van papier. Het voor-
deel daarvan is bovendien dat je volop kunt variëren met kleuren en het is 

gewoon een ontzettend leuke bezigheid om ze te maken. En omdat de bloe-
 men van papier natuurlijk veel langer mooi blijven dan hun natuurlijke equiva-

lenten, zijn de uiteindelijk nog veel goedkoper ook. Dus snel de juiste benodigdheden aanschaf-
fen en aan de slag!

Papieren bloemen maak je het beste van crêpepapier. Dat is in veel verschillende kleuren verkrijg-
baar, dus kies de kleur die je het mooist vindt en combineer de kleuren zo veel als je wilt. Crêpepa-
pier wordt als gevouwen pakketje verkocht, belangrijk is dat je het ook opgevouwen laat als je be-
gint met het maken van de bloemen. Je hebt nu eerst een ronde vorm met een diameter van acht 
centimeter nodig die als mal kan dienen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een schoteltje gebruiken. 
Leg de mal op het dichtgevouwen crêpepapier en trek met een balpen een cirkel op het papier. 
Verwijder de mal en zet met een nietmachine kruislinks twee nietjes door het crêpepapier in het 
midden van de cirkel. Daarna knip je de cirkelvorm uit en vervolgens kun je naar keuze de randjes 
wat versieren door er karteltjes in te knippen. Tenslotte vouw je de blaadjes één voor één omhoog. 
Zo ontstaat vanzelf een mooie bloem, die je op een stukje ijzerdraad kunt vastzetten. 



Zo maak je zelf je eigen 
schoonmaakmiddelen

Het voorjaar is voor veel mensen het ideale moment om het hele huis van boven tot 
onder aan een grote schoonmaak te onderwerpen. De laatste jaren groeit echter het 
besef dat we vooral duurzaam en milieubewust moeten leven. Wanneer je met die 
gedachte in het achterhoofd een kritische blik werpt in de schoonmaakkast, kom je 
al snel tot de vraag of het niet anders kan. Al die reinigingsproducten uit de winkel 
zijn misschien handig om te hebben, maar we doen het milieu er bepaald geen ple-
zier mee. Gelukkig zijn er prima alternatieven voorhanden. Je kunt zelf je eigen na-
tuurvriendelijke schoonmaakproducten thuis maken en daarmee aan de slag gaan.

Laten we beginnen met een veelgebruikt product; de allesreiniger. Je kent ze vast wel, die 
� acons met een vrolijk gekleurde vloeistof erin. De fabrikanten beloven vooral dat ze 
goed ontvetten en lekker ruiken. Dat is natuurlijk mooi, maar over de schade die 
deze producten indirect toebrengen aan onze natuur, wordt veelal gezwegen. 
Uiteindelijk komen die sto� en natuurlijk wel in ons riool terecht en daar-
na in de natuur. Dat gaat met hele kleine beetjes tegelijk, maar bedenk je 
eens hoe groot die hoeveelheid wordt, als we het allemaal doen? Je kunt 
zelf een krachtige allesreiniger maken op basis van uitsluitend natuurlij-
ke ingrediënten. Koop een stuk Marseillezeep. Zoals de naam al doet ver-
moeden, is deze zeep afkomstig uit de Franse stad Marseille. Het product 
wordt al meer dan een eeuw gemaakt op basis van hetzelfde traditionele 
recept. Olijfolie, soda en zout zijn de enige ingrediënten. Wanneer je met be-
hulp van een rasp twintig gram van deze zeep afschaaft en dit oplost in 1,25 li-
ter kokend water, heb je een prima basis voor een goed product. Laat het geheel nog 
even een paar minuten doorkoken en giet het in een bak om het te laten afkoelen. Tij-
dens het afkoelen wordt het product dikker, als het eenmaal afgekoeld is, kun je het als 
allesreiniger gebruiken.

Op vrijwel dezelfde wijze kun je ook zelf je eigen af-
wasmiddel maken. Ook dan los je wat Marseillezeep 
op in kokend water, maar je voegt er extra wat zui-
veringszout aan toe en wat etherische olie, om het 
geheel een aangename(re) geur te geven. Sommi-
gen voegen er ook nog wat zuurstofbleekmiddel 
aan toe. Op internet zijn overigens diverse instruc-
tie� lmpjes te vinden waarin duidelijk wordt uitge-
legd hoe je te werk moet gaan voor het beste resul-
taat. En wat dacht je van een zelfgemaakte ontvet-
ter? Los wat zeep op in heet water, doe er twee eet-
lepels baksoda bij en voeg twintig druppels etheri-
sche olie (citroen) toe. Doe het mengsel in een plan-
tenspuit en vul die verder met heet water. Vervol-
gens even goed schudden, zodat de baksoda de ge-
legenheid heeft om op te lossen. Je kunt daarna met 
je zelfgemaakte ontvetter aan de slag! Wat staat er 
nog meer in de schoonmaakkast? Waarschijnlijk een 
schuurmiddel. Dit maak je min of meer 
op dezelfde manier als de ontvet-
ter, maar dan met 

andere verhoudingen. Je gebruikt honderd gram 
baksoda, enkele druppels vloeibare zeep en onge-
veer vijf druppels etherische olie. Dit alles meng 
je goed door elkaar tot een soort pap. Houd er re-
kening mee dat je dit schuurmiddel niet heel lang 
kunt bewaren.

En dan het reinigen van de ramen. Daar zijn aller-
lei middeltjes voor te krijgen in de winkel, het een 
nog mooier en kleurrijker dan het ander. Toch is 
dat allemaal niet echt nodig. Een mengsel van wa-
ter en azijn in gelijke hoeveelheden doet al wonde-
ren. Een andere goede tip is gebaseerd op het ge-
bruik van een ui. Pel de ui en snijd hem in vier de-
len. Gooi die in een emmer water en was daarmee 
de ramen. Een derde optie is om een dessertlepel 
soda op te lossen in vijf liter water voor een streep-
loos resultaat. Tenslotte noemen we hier nog even 

de verstopte afvoer. Ook daarvoor zijn al-
lerlei chemische middelen verkrijgbaar, 

maar een simpele, natuurvriendelij-
ke oplossing is het gebruik van soda 
en (eventueel) azijn. Giet eerst een 
kopje soda in de afvoer en giet daar 

vervolgens heet water overheen. 
In veel gevallen zal de ver-

stopping dan al verholpen 
zijn. Blijft de boel nog vast-
zitten, maak dan wat ge-
wone huishoudazijn het en 
giet ook daarvan voorzich-

tig een kopje over de afvoer 
heen. Houd er rekening mee 

dat hierbij veel schuim gaat ont-
staan. Laat het geheel vervolgens even 

vijf minuten rusten en giet er dan een li-
ter kokend water overheen. Succes met de 

grote schoonmaak! 

Paul de Wildt van het platform Geld 
& Wonen adviseert u graag bij vra-
gen over wonen en � nanciën. (Fo-
to: aangeleverd)

Geld 
    & 
    Wonen
Geld & Wonen is een platform dat u breed en per-
soonlijk informeert over wonen en de � nanciën. Dit 
wordt gedaan door praktische informatie te geven 
over onderwerpen die op uw woonsituatie van toe-
passing kunnen zijn. Zo wordt � nancieel inzicht ge-
creëerd; denk hierbij aan een woning kopen, verko-
pen, hypotheken, verbouwen, energie besparen, hy-
potheek oversluiten, echtscheiding, verzekeren, hu-
ren van een woning en � nancieren van ondernemers.

Een gemiddeld gezin geeft ruim 30% van het inkomen 
uit aan wonen en dat verdient de juiste aandacht. Het 
ontstaan van Geld & Wonen komt voort uit de ervaring 
van een aantal specialisten, die merkten dat klanten 
overal verspreid informatie hadden opgedaan en vele 
malen hun verhaal moesten doen bij afzonderlijke spe-
cialisten, zoals bij een scheiding aan een scheidingsplan-
ner, hypotheekadviseur, makelaar en notaris. Of de on-
dernemer die diverse geldgevers af moet omdat niet el-
ke geldgever ingesteld is op ondernemers en niet ‘out of 
the box’ denkt zoals zijzelf.

Via Geld & Wonen kan men in contact komen met onaf-
hankelijke adviseurs die alle geldgevers, banken en ver-
zekeraars kunnen aanbieden. Ook de diensten van de 
eerder genoemde specialisten zijn los of in combinatie 
af te nemen. 

Neem contact op met Geld & Wonen om uw woonvraag 
te bespreken. Dit kan bij u thuis, op kantoor, telefonisch 
of via de webcam. Bel 085 0470787. De adviseurs van 
Geld & Wonen (thuis in geldzaken) helpen u graag ver-
der! Kijk op www.geldenwonen.nl voor meer informatie.

Sundance Spa’s heeft als missie de verbetering van de 
gezondheid en levensstijl door middel van superieure hydrotherapie. 
Ontspanning, stressvermindering, bevordering van het algemeen wel-
zijn en het creëren van een omgeving voor een evenwichtige balans is 
wat Sundance u biedt. Sinds de opening van de eerste productiefacili-
teit in Costa Mesa, Californië in 1979, is Sundance Spa’s uitgegroeid tot 
‘s werelds grootste fabrikant en distributeur van acryl spa’s. De porta-
ble- en in de grond verzonken hot tubs geproduceerd door Sundance 
Spa’s zijn technologisch geavanceerd, goed ontworpen, duurzaam, 
en worden aangevuld met een complete lijn van hot tub accessoires.

J.J.P. Oudweg 1 • 1703 DE Heerhugowaard • Noord Holland • 
tel: 072-5711904 • info@saunaenstoom.nl • www.saunaenstoom.nl

Over Infrarood
Infraroodwarmte in de saunaruimte levert een aantal voordelen voor 
zowel de gebruiker als de portemonnee op. Door de warmte via elektro-
magnetische straling warmt de saunaruimte effectief en snel op en ver-
bruikt u 20% minder energie dan bij een normale sauna. Door ons eigen 
EvenHeat™-systeem wordt de warmte gelijkmatig over het hele lichaam 
verspreid.

Ook in deze tijd
zijn wij geopend 
en ontvangen 
u graag op 
afspraak



Bel 06-50804010 of mail ginakarssen@remax.nl

De verkoop van uw woning vraagt om persoonlijke aandacht, 
goede bereik-baarheid en een professionele afhandeling. 
Ik neem alle zorg uit handen en bepaal samen met u de juiste 
strategie voor de verkoop of aankoop van uw woning.
 
Ook tijdens deze coronacrisis bekijken we samen wat de mogelijk-
heden zijn.
Wilt u weten wat deze mogelijkheden zijn neem dan geheel 
vrijblijvend contact met mij op. 

Uw Makelaar

• VERKOOPBEGELEIDING • AANKOOPBEGELEIDING • GRATIS WAARDEBEPALING

Geesterweg 10 (recht tegenover de molen)
1911 NB Uitgeest   -   T (Bakkum & Krook) 0251 31 47 50   -   T (Smits Keukens) 0251 31 18 80   -   www.badenkeukenplaza.nl

Badkamers
Tegels
Woonvloeren
Keukens

Op vrijwel elke straathoek kun je tegenwoor-
dig kamerplanten krijgen. In de meeste super-
markten zijn ze te koop en ook zijn er nog al-
tijd speciaalzaken te vinden waar je mooie 
planten vindt om je interieur mee te verrij-
ken. Maar vervolgens is het dan wel belang-
rijk om die planten de juiste verzorging te ge-
ven. Daar gaat het vaak mis, waardoor veel 
planten de strijd al na een paar maanden op-
geven. Zonde, want daarvoor zijn ze natuur-
lijk niet gekweekt. Met de juiste kennis van za-
ken kun je niet alleen je plantjes lang in leven 
houden, maar ook nog eens zelf stekken!

Het is een veel gehoorde opmerking: ,,Ik heb 
geen groene vingers.’’ Bedoeld wordt dat men 
niet goed weet hoe men met planten om moet 
gaan. Mensen die dat zeggen, bese� en ken-
nelijk niet dat het goed verzorgen van plan-
ten een stuk eenvoudiger is dan vaak wordt 
gedacht. Het is gewoon een kwestie van jezelf 
even verdiepen in de speci� eke eigenschappen 
van de plant die je hebt aangeschaft. Vraagt de-
ze plant om een zonnige of juist schaduwrijke 
plaats in huis? Moet er veel of juist water wor-
den gegeven? Zijn extra meststo� en noodza-
kelijk en moet de plant regelmatig worden bij-
geknipt? Al deze zaken zijn over het algemeen 
prima te vinden op het internet of in boeken 
over de verzorging van (kamer)planten.

Een eenvoudig te verzorgen kamerplant is de 
Tradescantia Spathacea. Deze van oorsprong in 
de tropen van Noord- en Zuid-Amerika groei-
ende plant heeft bladeren die aan de bovenzij-
de groen zijn en aan de onderzijde paars. Dat 
maakt de plant al meteen tot een zeer deco-
ratief object in huis. De witte bloemen van de 
plant verschijnen in een soort gondeltje, waar-
door de plant in de volksmond wel de bena-
mingen ‘Adam en Eva in een schuitje’ en ‘Mo-

zes in een biezen mandje’ kreeg. De plant staat 
graag in het licht en heeft voldoende aan eens 
per week een scheutje water. Het stekken van 
de plant is zeer eenvoudig. Na verloop van 
tijd groeit vanuit de stam een nieuwe uitloper. 
Daaraan ontwikkelen zich nieuwe bladeren en 
eigenlijk is die uitloper een complete nieuwe 
plant. Je kunt die eenvoudig van de stam afbre-
ken en in een eigen potje met natte potgrond 
zetten. Je kunt er ook voor kiezen om het stek-
je eerst in een jampotje met water te zetten, tot 
er wortels aan groeien. Maar ook wanneer je 
het stekje direct in de potgrond zet, zullen er 
al snel wortels gaan groeien en ontwikkelt het 
stekje zich in rap tempo tot een mooie nieuwe 
plant. De moederplant kun je na verloop van 
tijd op dezelfde manier ‘inkorten’ door het bo-
venste deel van de stam af te breken en het op-
nieuw in de aarde te zetten.

Een plant die in vele verschijningsvormen be-
staat en relatief weinig verzorging nodig heeft, 
is de cactus. Je hebt bolvormige soorten, waar-
bij na verloop van tijd een klein bolletje aan 
de grote bol groeit. Zo’n bolletje kun je van de 
moederbol verwijderen. Soms gebeurt dat van-
zelf al, in dat geval hoef je het alleen nog maar 
te planten. Leg het gewoon met het gedeelte 
dat voorheen aan de moederbol zat op de aar-
de en de natuur doet zelf verder het werk. Het 
bolletje zal wortels ontwikkelen om water mee 
te kunnen opnemen. Wacht met het geven van 
water tot zich wortels gevormd hebben. Daar-
na verzorg je de plant zoals gebruikelijk en heb 
je er dus een cactus bij! Heb je geen bolvormi-
ge maar een ‘lange’ cactus? Ook die kun je stek-
ken, namelijk door de stam vlak bij de grond af 
te snijden met een scherp mesje. Daarna moet 
de snijwond eerst drogen (trek daar gerust een 
week voor uit) en vervolgens kun je het stekje 
in de grond zetten. Een cactus prefereert een 
mix van potgrond en zand. In de eerste perio-

de zet je het stekje beter niet in de volle zon, 
maar zorg er wel voor dat er voldoende licht op 
het plantje valt. Als er eenmaal wortels ontwik-
keld zijn, kun je een plekje kiezen waar wel di-
rect zonlicht komt.

Een derde plant die we hier behandelen, is de 
Tolmiea Menziesii. Ook deze plant, in de volks-
mond bekend als ‘Kindje op moeders schoot’, 
laat zich heel gemakkelijk stekken. De naam 
zegt het eigenlijk al, er groeien steeds nieu-
we ‘kindjes’ aan de plant en het enige wat je 
dan nog hoeft te doen is ze los te maken van 
de moederplant en ze zo een zelfstandig leven 
te geven. Deze plant staat graag op een lich-
te plek, maar zonder direct zonlicht. Omdat de 
plant van oorsprong uit Noord-Amerika komt 
en daar gewend is aan temperaturen onder 
het vriespunt, is het goed om deze plant ge-
durende de wintermaanden in een wat koelere 

ruimte te zetten. Een temperatuur tussen tien 
en vijftien graden zou ideaal zijn. In de winter-
maanden volstaat eens per week water geven, 
in de zomermaanden voer je die frequentie lie-
ver op naar twee keer per week. In de natuur 
krijgen de nieuwe plantjes vanzelf (letterlijk) 
voet aan de grond wanneer de bladeren van de 
moederplant door het gewicht van de nieuwe 
plantjes doorzakken. Thuis hoef je zo lang na-
tuurlijk niet te wachten. Je knipt de stekjes van 
de plant en zet ze in een pot met vochtige pot-
grond. Belangrijk is dat het blad de potgrond 
raakt, want daaruit groeien de nieuwe wortels. 
Om de luchtvochtigheid hoog te houden, doe 
je een plastic zak over de pot, deze zak zet je 
met een elastiek vast. De wortels zullen na on-
geveer twee weken gaan groeien. Als de plant 
wortels heeft en dus zichzelf tot een zelfstandi-
ge plant heeft ontwikkeld, kun je de plastic zak 
verwijderen.

Zelf je eigen plantjes stekken

Bij RE/MAX Makelaars komen veel vragen bin-
nen over de coronacrisis en het kopen of ver-
kopen van je huis. Moet je nu wel of niet je 
huis verkopen in deze tijd met de dreiging van 
het coronavirus op de achtergrond?

Voor veel verkopers is het echter niet eens de 
vraag of je wel wilt verkopen. Door werk, per-
soonlijke omstandigheden of doordat je al een 
aantal stappen hebt genomen in je wooncarrière 
is de verkoop van je huis eigenlijk in veel geval-
len iets wat nu of op korte termijn moet gebeu-
ren. ,,Ik zie wel een kleine afname in de bezichti-
gingsaanvragen, maar de markt is zo krap, dat in 
de meeste gevallen er nog altijd meerdere geïn-
teresseerden zijn voor de woningen’’, vertelt Gina 
Karssen van RE/MAX Makelaars. ,,De mensen die 
nog in de oriënterende fase zitten maken minder 
vaak een bezichtigingsaanvraag. Dat maakt dat 
de mensen die wel een woning komen bezichti-
gen ook echt serieuze kijkers zijn.’’

Ondanks de recente ontwikkelingen in iets af-
nemende vraag, maar ook iets minder aanbod, 

blijft de krapte op de woningmarkt toch bestaan. 
Dat maakt dat er voorlopig ook geen sprake is 
van prijsdaling. Daarnaast is de hypotheekren-
te, ondanks dat deze iets stijgt, nog steeds his-
torisch laag. Het coronavirus zorgt wel voor een 
aangepaste werkwijze: ,,Bij mij, als kleine zelf-
standige, is persoonlijk en betrokken altijd al het 
toverwoord, corona of geen corona. Indien  de 
situatie het toelaat en de klant het wenst zal ik 
zo veel mogelijk het persoonlijke contact zoe-
ken. Een individuele bezichtiging van een half 
uur of langer is gewoon standaard dienstverle-
ning.’’ Uiteraard worden de richtlijnen van het RI-
VM gevolgd: maximaal twee personen, gepaste 
afstand, handschoenen, alleen kijken, niets aan-
raken, enzovoort. En bij de minste twijfel qua ge-
zondheid wordt de afspraak afgezegd en ver-
plaatst. 

Voor meer informatie over mijn aanpak voor ver-
koop- en/ of aankoopbegeleiding en wat ik voor 
u kan betekenen kunt u contact met mij opne-
men via 06 50804101 of per e-mail via ginakar-
ssen@remax.nl.’’

Corona… impact en 
vernieuwde werkwijze



Belisol
Leven in een tiny house 
Een compact en milieubewust bestaan is inmiddels een echte trend geworden. Een trend die 
ook Renske en Koen hebben omarmd. Zij besloten om hun eigen tiny house te ontwerpen en te 
bouwen. Een droomproject! Voor de kozijnen en de schuifpui klopten ze aan bij Belisol. En dat 
is goed gelukt! Lees het hele verhaal op WONEN.nl! Zelf ook (ver)bouwplannen? Belisol helpt je 
graag verder met jouw project. www.belisol.nl

Wolf - Garten
Beste koop

[tekst] In het aprilnummer van De Consumentengids is de WOLF-
Garten A 340 E voor het 2e jaar als ‘Beste Koop’ uit de test gekomen 
in de categorie elektromaaiers! De grasmaaier scoorde het bes-

te van alle modellen op gebruiksgemak. In totaal werden er twaalf 
maaiers met een snoer getest door de Consumentenbond. De 

WOLF-Garten A 340 E krijgt niet alleen het predikaat Beste Koop 
maar wordt ook als uitblinker genoemd.

www.wolf-garten.com

COREtec
COREtec® vloeren in nieuwbouwwoning
Familie Woelkens uit Den Haag opteert voor de nieuwe COREtec® vloeren in hun nieuwbouwwo-
ning. ‘We wilden een vloer waar we lang plezier van konden hebben. Maar tegelijkertijd hebben 
we een gezin met 4 jonge kinderen, dus hadden we ook twijfel over de bestendigheid en on-
derhoud van een houten vloer. COREtec® was precies de goede mix voor ons:  100% waterproof, 
krasbestendig, geschikt voor vloerverwarming en niet van echt hout te onderscheiden.’
www.coretec� oors.com

Intergas
Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een verbluf-
fend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening 
intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor 
dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd 
en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Door zijn compacte afmetingen, de 
thermostaat is slechts 13 mm dik, en het moderne design gaat de thermostaat als interieurele-
ment volledig op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Quooker
Vijf in één!
De innovatie van Quooker is de CUBE. Hiermee geeft een Quooker-kraan naast koud, warm en 
kokend, nu ook koel bruisend en ge� lterd water. Allemaal uit één en dezelfde kraan. Simpel te 
bedienen, tijdbesparend én goed voor het milieu; plastic water� essen in huis halen, is niet lan-
ger nodig.
www.quooker.nl

Plasmamade
Hoe schoon is jouw lucht?
PlasmaMade, bekend van de re-
volutionaire � lter voor afzuigkap-
pen, heeft nu een unieke Air Sen-
sor aan het assortiment toege-
voegd. Met de Air Sensor meet je 
de luchtvochtigheid, koolstofdioxi-
de, TVOC (mate van vervuiling) en 
de temperatuur. De bijbehorende 
app zorgt er voor dat je de geme-
ten waardes eenvoudig kunt uitle-
zen op je smartphone of tablet.
www.plasmamade.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!

Gespot op WONEN.nl



In deze a� evering nemen wij een kijkje in de woning van familie Nelis in Velsen-Zuid. Moeder Kim 36 
jaar) is docent kunstvormen en vader Antoon (35 jaar) werkt bij het Korps Mariniers. Fedde, Lenne, 
Tieme en Linde zijn hun vier kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar. En hun poes heet Moos.

Interieur is een gevoel

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Bij binnenkomst
Wie een stapel schoenen of jassen achter de zwarte voor-
deur verwacht, komt bedrogen uit. Ook al is het nog vroeg 
in de morgen als ik even binnen mag kijken en zijn alle kin-
deren thuis wegens de onderwijsstaking, oogt alles schoon 
en opgeruimd. Kim licht toe: ,,Dat is geen toeval. Ik hou niet 
van troep. Alles moet matchen en opgeruimd zijn. Ik ben 
daar heel consequent in!”

Geschiedenis
Familie Nelis is het tweede gezin, dat het huis bewoont. De 
eerste bewoners hebben het huis in de jaren 50 van vorige 
eeuw laten bouwen. Daarbij is bewust op zoninval en wind-
richting gelet. Toen Kim en Antoon het huis twee jaar gele-
den kochten, was het in originele staat. Voor het energie-
ke echtpaar Nelis is dit het derde huis, wat ingrijpend ver-
bouwd en gemoderniseerd werd. Of dit voorlopig het laat-
ste huis zal zijn wat het stel aanpakt, moge de toekomst le-

Interieur is een gevoelInterieur is een gevoel
Even binnenkijken

ren. ‘Nooit’ komt namelijk niet expliciet in hun woorden-
boek voor. Al wonen zij momenteel wel enorm naar hun zin.

Gouden handjes 
Kim komt met de ideeën en Antoon voert ze uit. Soms mist 
hij een tekening bij een verzoek van Kim. Toch komen ze er 
samen altijd wel uit. Antoon heeft voorheen opleidingen in 
de bouw gevolgd en er ook in gewerkt. Hij blijkt de ideale 
klusser, want hij is ook de maker van veel meubilair, zowel 
binnen als buiten. Nachtkastjes, deuren, bedden, kasten, 
stoelen, tuinbanken en fotolijsten: noem het en hij blijkt 
het zelfgemaakt te hebben. Van steenschotten maakte hij 
de loodzware eettafel, waar met Kerst 28 mensen aanscho-
ven. Onlangs maakte hij de uitbouw om een ruime leefkeu-
ken te realiseren. Het volgende project is een kweekkas in 
de tuin.

Kleur bekennen
Kim is behalve van de ideeën ook van de styling. Geel, 
groen, zwart en grijstinten zijn haar kleuren daarbij. Rood 
zal zij nooit voor kiezen. Van oude legertenten fabriceer-
de zij overgordijnen. Heel blij is zij met het behang in de 
keuken, waarop ‘het meisje met de parel’ meekijkt bij het 
koken en ontbijten aan het kookeiland. Ook vanuit de tuin 
heb je ook goed zicht op haar.

Gevraagd en ongevraagd advies
Kim geeft graag haar adviezen aan wie het maar horen wil. 
,,Mijn tip is, verf nooit de héle muur. Maak kleurvlakken 
of laat een brede rand bij het plafond open. Maar wel af-
plakken hoor, anders krijg je een lelijk randje!”. En dan deze 
tip: ,,Iedereen verklaart je soms voor gek, maar als het niet 
matcht, nou, dan doe je het gewoon over!”

Leefruimte in de tuin
Veel groen werd gerooid ten behoeve van speeltoestellen 
voor de kinderen, moestuinbakken, een buitenkeuken met 
veel zitjes, een sauna en een jacuzzi. Wat bleef is de blik-
vangende monumentale beuk. Hij maakt deel uit van ‘het 
beukenlaantje’, voorheen van Landgoed Waterland. Bij de 
buurttuinen zijn er ook nog een aantal behouden. 

Zullen we nooit wegdoen
Daar moet het stel heel hard over nadenken. ,,Interieur 
is een gevoel en overal te realiseren”, licht Kim toe. ,,Mis-
schien de steen, die Antoon inbracht, toen wij gingen sa-
menwonen? De steen is een herinnering aan zijn opleiding 
toen hij werd opgeleid tot marinier. Het was overigens het 
enige, wat hij inbracht toen wij gingen samenwonen, naast 
zijn kleding”. Op de valreep roept Kim, dat ze het weet, wat 
ze nooit weg zullen doen: ,,De twee vijgenbomen! De één is 
van mijn oma geweest en de ander kregen we bij ons trou-
wen van onze trouwe vriendengroep. Zeker weten, die zul-
len we altijd meenemen!”

Arita Immerzeel
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Zondag 
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wij geopend 
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vrijblijvend 

langs in onze 
gezellige 

showroom!
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Een puppy op komst? 
Met deze tips maak je het veilig in huis

Veel liefde, zorg en aandacht
Een pup verlaat over het algemeen tussen 
8,5 en 12 weken het nest en gaat dan naar 
een nieuw baasje. Dat is heel spannend voor 
zo’n kleintje, want hij is ineens ver weg van 
zijn mama en moet wennen aan een nieu-
we omgeving. En voor het baasje is het ook 
best spannend. Je hebt ineens een honden-
baby’tje in huis, dat heel veel liefde, zorg en 
aandacht nodig heeft.

Een veilig huis
Als je er een klein kindje op komst is, ma-
ken ouders hun huis altijd babyproof. Bij de 
komst van een puppy wordt dat nog wel 
eens vergeten en dat is niet handig. Een pup-
py moet tenslotte nog veel leren en is zich 
nog van geen enkel gevaar bewust. Aan jou 

dus de taak om je huis zo veilig mogelijk te maken voor de kleine pup. Dan kan het hondje lekker ravot-
ten in huis en hoef jij je minder zorgen te maken.

Puppy’s kauwen op alles!
Puppy’s verkennen hun nieuwe wereld met hun bekje en hun - superscherpe - tandjes. Zorg daarom al-
tijd voor speeltjes waar ze lekker op kunnen kauwen. Losse snoeren zijn gevaarlijk voor de kleine pup, 
dus zorg ervoor dat hij daar niet bij kan. Stoelpoten en ander meubilair kun je het best even bedekken 
met doeken of tijdelijk op een plek zetten waar de pup niet bij kan.

Scherm stopcontacten af
In de meeste huizen zijn stopcontacten tegenwoordig laag ingebouwd: precies op puppyhoogte. Mooi, 
maar niet handig natuurlijk. Voorkom dat de kleine pup zich verwondt en plak beschermplaatjes over de 
stopcontacten. Die kosten zowat niks en zijn bij elke bouwmarkt verkrijgbaar.

Bedek gladde vloeren
Jouw pup is volop in de groei de eerste twee jaar en een gladde vloer kan blijvende schade veroorza-
ken aan spieren en gewrichten. Leg daarom (speel)kleden neer op de plekken in huis waar de kleine veel 
speelt en rent.

Ruim losse spullen op
Batterijen, knikkers, haarspelden en andere kleine 
spullen kunnen levensgevaarlijk voor je puppy zijn. 
Leer jezelf en de rest van het gezin daarom aan om 
niks te laten slingeren in huis. Zet bijvoorbeeld tijdelijk een 
paar opbergdozen (hoog) neer, waar iedereen alles in kan oprui-
men. Laat ook geen voedsel slingeren. Chocola bijvoorbeeld is zeer 
giftig voor honden.

Zet planten hoog
Ook planten kunnen giftig zijn voor honden: sommige soorten zijn zelfs echt gevaarlijk. Zet planten daar-
om altijd op een plek waar de pup niet bij kan. En wil je het helemaal zeker weten? Check dan deze lijst 
met giftige planten voor huisdieren even.

Lekker veilig slapen
Elke kersverse puppyeigenaar heeft zijn handen vol de eerste paar weken. Lekker slapen is dan natuur-
lijk een must. Laat je pup daarom ’s nachts in een bench slapen, want dan weet je zeker dat hij zich niet 
bezeert. Traphekjes zijn trouwens ook superhan-
dig! Elke ruimte waar de pup niet mag komen, 
scherm je daarmee makkelijk en veilig af.

Controleer alles goed
De koorden van rolgordijnen hangen vaak tot 
aan de grond en daar kan een pup heel makkelijk 
in verstrikt raken. Gevaarlijk dus. Plak de koordjes 
daarom tijdelijk hoog weg met een stukje tape. 
Sommige honden zijn gewoon heel erg slim: die 
weten precies hoe ze een kastje of prullenbak 
open kunnen maken. Niet � jn, want daar kunnen 
scherpe of giftige dingen in zitten. Breng daarom 
veiligheidshaakjes op beide plaatsen aan. Die zijn 
gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar en wer-
ken perfect!

Als je deze tips opvolgt, kan jouw kleine beste 
vriendje veilig ravotten in huis. Heb je nog vragen of wil je meer tips? Dan kun je het best even je dieren-
arts raadplegen. BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl

De komst van een pup is vergelijkbaar met die van een baby: je huis moet veilig gemaakt worden voor 
de nieuwe kleine hond. Aan de slag dus!

Fleur je huis op met 
zelfgemaakte 
bloemen!

Nederland zit massaal binnen en moet zichzelf thuis zien te vermaken. Voor 
veel mensen is dat aanleiding om de aankleding van de woonkamer eens onder 
de loep te nemen en te bekijken wat er anders kan. Tegelijk ontstaan er allerlei 
nieuwe creatieve hobby’s waarbij mensen de mooiste creaties realiseren. Als we die twee za-
ken met elkaar combineren, komen we uit bij het zelf maken van decoraties voor in huis. En 
gezien het jaargetijde is het maken van bloemen natuurlijk voor velen een mooie uitdaging.

Bloemen zijn natuurlijk in hun natuurlijke vorm volop verkrijgbaar. Ze zijn 
nu zelfs extra goedkoop, omdat kwekers het aantal internationale bestellin-
gen in rap tempo zagen teruglopen door de wereldwijd ingestelde maatre-
gelen met betrekking tot het coronavirus. Maar misschien kies je er bewust 
voor om geen echte bloemen in huis te halen. Daar kan een allergie aan ten 
grondslag liggen, maar ook gewoon het besef dat bloemen onderhoud ver-
gen. Bloemen kun je echter ook heel goed zelf maken van papier. Het voor-
deel daarvan is bovendien dat je volop kunt variëren met kleuren en het is 

gewoon een ontzettend leuke bezigheid om ze te maken. En omdat de bloe-
 men van papier natuurlijk veel langer mooi blijven dan hun natuurlijke equiva-

lenten, zijn de uiteindelijk nog veel goedkoper ook. Dus snel de juiste benodigdheden aanschaf-
fen en aan de slag!

Papieren bloemen maak je het beste van crêpepapier. Dat is in veel verschillende kleuren verkrijg-
baar, dus kies de kleur die je het mooist vindt en combineer de kleuren zo veel als je wilt. Crêpepa-
pier wordt als gevouwen pakketje verkocht, belangrijk is dat je het ook opgevouwen laat als je be-
gint met het maken van de bloemen. Je hebt nu eerst een ronde vorm met een diameter van acht 
centimeter nodig die als mal kan dienen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een schoteltje gebruiken. 
Leg de mal op het dichtgevouwen crêpepapier en trek met een balpen een cirkel op het papier. 
Verwijder de mal en zet met een nietmachine kruislinks twee nietjes door het crêpepapier in het 
midden van de cirkel. Daarna knip je de cirkelvorm uit en vervolgens kun je naar keuze de randjes 
wat versieren door er karteltjes in te knippen. Tenslotte vouw je de blaadjes één voor één omhoog. 
Zo ontstaat vanzelf een mooie bloem, die je op een stukje ijzerdraad kunt vastzetten. 

Je hoeft geen keukenprinses te zijn om culi-
naire kunstwerkjes op tafel te toveren, daar 
heb je een legio handige hulpmiddelen 
voor. Interdesign keukens helpt je niet al-
leen aan een mooie keuken, maar heeft ook 
de nieuwste apparatuur in huis.

Een inductiekookplaat, inbouw heteluchtoven, 
koelkast, vriezer en magnetron: allemaal attri-
buten die ervoor zorgen dat uw kook- en bak-
kunsten op een hoger niveau komen. Merken 
als AEG, Miele, Bosch, Atag en Zanussi werken 
daaraan mee.

De uitstraling van de keuken is veelal afhanke-
lijk van persoonlijke smaak. Persoonlijk advies 
staat bij Interdesign hoog in het vaandel. Het 
bedrijf houdt rekening met het budget en staat 
garant voor levering van kwaliteitsproducten.

Op zoek naar goede apparatuur of een keuken 
van Rotpunt, Häcker of Abbiamo? Maak een 
afspraak voor vrijblijvend advies in de ruime 
showroom van Interdesign keukens. Bel: 0251 
653 367 of kijk op www.interdesignkeukens.nl. 
Je vindt Interdesign keukens op de Castricum-
merwerf 136 in Castricum. (Foto: Aart Tóth)

Interdesign keukens: 
eigen smaak voorop

Een puppy op komst? 
Met deze tips maak je het veilig in huis

Veel liefde, zorg en aandacht
Een pup verlaat over het algemeen tussen 
8,5 en 12 weken het nest en gaat dan naar 
een nieuw baasje. Dat is heel spannend voor 
zo’n kleintje, want hij is ineens ver weg van 
zijn mama en moet wennen aan een nieu-
we omgeving. En voor het baasje is het ook 
best spannend. Je hebt ineens een honden-
baby’tje in huis, dat heel veel liefde, zorg en 
aandacht nodig heeft.

Een veilig huis
Als je er een klein kindje op komst is, ma-
ken ouders hun huis altijd babyproof. Bij de 
komst van een puppy wordt dat nog wel 
eens vergeten en dat is niet handig. Een pup-
py moet tenslotte nog veel leren en is zich 
nog van geen enkel gevaar bewust. Aan jou 

dus de taak om je huis zo veilig mogelijk te maken voor de kleine pup. Dan kan het hondje lekker ravot-
ten in huis en hoef jij je minder zorgen te maken.

Puppy’s kauwen op alles!
Puppy’s verkennen hun nieuwe wereld met hun bekje en hun - superscherpe - tandjes. Zorg daarom al-
tijd voor speeltjes waar ze lekker op kunnen kauwen. Losse snoeren zijn gevaarlijk voor de kleine pup, 
dus zorg ervoor dat hij daar niet bij kan. Stoelpoten en ander meubilair kun je het best even bedekken 
met doeken of tijdelijk op een plek zetten waar de pup niet bij kan.

Scherm stopcontacten af
In de meeste huizen zijn stopcontacten tegenwoordig laag ingebouwd: precies op puppyhoogte. Mooi, 
maar niet handig natuurlijk. Voorkom dat de kleine pup zich verwondt en plak beschermplaatjes over de 
stopcontacten. Die kosten zowat niks en zijn bij elke bouwmarkt verkrijgbaar.

Bedek gladde vloeren
Jouw pup is volop in de groei de eerste twee jaar en een gladde vloer kan blijvende schade veroorza-
ken aan spieren en gewrichten. Leg daarom (speel)kleden neer op de plekken in huis waar de kleine veel 
speelt en rent.

Ruim losse spullen op
Batterijen, knikkers, haarspelden en andere kleine 
spullen kunnen levensgevaarlijk voor je puppy zijn. 
Leer jezelf en de rest van het gezin daarom aan om 
niks te laten slingeren in huis. Zet bijvoorbeeld tijdelijk een 
paar opbergdozen (hoog) neer, waar iedereen alles in kan oprui-
men. Laat ook geen voedsel slingeren. Chocola bijvoorbeeld is zeer 
giftig voor honden.

Zet planten hoog
Ook planten kunnen giftig zijn voor honden: sommige soorten zijn zelfs echt gevaarlijk. Zet planten daar-
om altijd op een plek waar de pup niet bij kan. En wil je het helemaal zeker weten? Check dan deze lijst 
met giftige planten voor huisdieren even.

Lekker veilig slapen
Elke kersverse puppyeigenaar heeft zijn handen vol de eerste paar weken. Lekker slapen is dan natuur-
lijk een must. Laat je pup daarom ’s nachts in een bench slapen, want dan weet je zeker dat hij zich niet 
bezeert. Traphekjes zijn trouwens ook superhan-
dig! Elke ruimte waar de pup niet mag komen, 
scherm je daarmee makkelijk en veilig af.

Controleer alles goed
De koorden van rolgordijnen hangen vaak tot 
aan de grond en daar kan een pup heel makkelijk 
in verstrikt raken. Gevaarlijk dus. Plak de koordjes 
daarom tijdelijk hoog weg met een stukje tape. 
Sommige honden zijn gewoon heel erg slim: die 
weten precies hoe ze een kastje of prullenbak 
open kunnen maken. Niet � jn, want daar kunnen 
scherpe of giftige dingen in zitten. Breng daarom 
veiligheidshaakjes op beide plaatsen aan. Die zijn 
gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar en wer-
ken perfect!

Als je deze tips opvolgt, kan jouw kleine beste 
vriendje veilig ravotten in huis. Heb je nog vragen of wil je meer tips? Dan kun je het best even je dieren-
arts raadplegen. BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl

De komst van een pup is vergelijkbaar met die van een baby: je huis moet veilig gemaakt worden voor 
de nieuwe kleine hond. Aan de slag dus!

Fleur je huis op met 
zelfgemaakte 
bloemen!

Nederland zit massaal binnen en moet zichzelf thuis zien te vermaken. Voor 
veel mensen is dat aanleiding om de aankleding van de woonkamer eens onder 
de loep te nemen en te bekijken wat er anders kan. Tegelijk ontstaan er allerlei 
nieuwe creatieve hobby’s waarbij mensen de mooiste creaties realiseren. Als we die twee za-
ken met elkaar combineren, komen we uit bij het zelf maken van decoraties voor in huis. En 
gezien het jaargetijde is het maken van bloemen natuurlijk voor velen een mooie uitdaging.

Bloemen zijn natuurlijk in hun natuurlijke vorm volop verkrijgbaar. Ze zijn 
nu zelfs extra goedkoop, omdat kwekers het aantal internationale bestellin-
gen in rap tempo zagen teruglopen door de wereldwijd ingestelde maatre-
gelen met betrekking tot het coronavirus. Maar misschien kies je er bewust 
voor om geen echte bloemen in huis te halen. Daar kan een allergie aan ten 
grondslag liggen, maar ook gewoon het besef dat bloemen onderhoud ver-
gen. Bloemen kun je echter ook heel goed zelf maken van papier. Het voor-
deel daarvan is bovendien dat je volop kunt variëren met kleuren en het is 

gewoon een ontzettend leuke bezigheid om ze te maken. En omdat de bloe-
 men van papier natuurlijk veel langer mooi blijven dan hun natuurlijke equiva-

lenten, zijn de uiteindelijk nog veel goedkoper ook. Dus snel de juiste benodigdheden aanschaf-
fen en aan de slag!

Papieren bloemen maak je het beste van crêpepapier. Dat is in veel verschillende kleuren verkrijg-
baar, dus kies de kleur die je het mooist vindt en combineer de kleuren zo veel als je wilt. Crêpepa-
pier wordt als gevouwen pakketje verkocht, belangrijk is dat je het ook opgevouwen laat als je be-
gint met het maken van de bloemen. Je hebt nu eerst een ronde vorm met een diameter van acht 
centimeter nodig die als mal kan dienen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een schoteltje gebruiken. 
Leg de mal op het dichtgevouwen crêpepapier en trek met een balpen een cirkel op het papier. 
Verwijder de mal en zet met een nietmachine kruislinks twee nietjes door het crêpepapier in het 
midden van de cirkel. Daarna knip je de cirkelvorm uit en vervolgens kun je naar keuze de randjes 
wat versieren door er karteltjes in te knippen. Tenslotte vouw je de blaadjes één voor één omhoog. 
Zo ontstaat vanzelf een mooie bloem, die je op een stukje ijzerdraad kunt vastzetten. 

Je hoeft geen keukenprinses te zijn om culi-
naire kunstwerkjes op tafel te toveren, daar 
heb je een legio handige hulpmiddelen 
voor. Interdesign keukens helpt je niet al-
leen aan een mooie keuken, maar heeft ook 
de nieuwste apparatuur in huis.

Een inductiekookplaat, inbouw heteluchtoven, 
koelkast, vriezer en magnetron: allemaal attri-
buten die ervoor zorgen dat uw kook- en bak-
kunsten op een hoger niveau komen. Merken 
als AEG, Miele, Bosch, Atag en Zanussi werken 
daaraan mee.

De uitstraling van de keuken is veelal afhanke-
lijk van persoonlijke smaak. Persoonlijk advies 
staat bij Interdesign hoog in het vaandel. Het 
bedrijf houdt rekening met het budget en staat 
garant voor levering van kwaliteitsproducten.

Op zoek naar goede apparatuur of een keuken 
van Rotpunt, Häcker of Abbiamo? Maak een 
afspraak voor vrijblijvend advies in de ruime 
showroom van Interdesign keukens. Bel: 0251 
653 367 of kijk op www.interdesignkeukens.nl. 
Je vindt Interdesign keukens op de Castricum-
merwerf 136 in Castricum. (Foto: Aart Tóth)

Interdesign keukens: 
eigen smaak voorop

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. 



De helft minder betalen voor je hy-
potheek? Je gelooft het niet, maar 
het kan. Wie 10 jaar geleden tekende 
voor een rentevaste periode van 10 
of 20 jaar, was blij met 5 procent. De 
1 tot 2 procent van vandaag de dag 
had niemand voorzien. Oversluiten 
was nog nooit zo interessant.”

,,Nog steeds historisch laag.” Dat 
zegt hypotheekadviseur Susan van 
der Graaf over de huidige rente-
stand. ,,Met reuzensprongen loopt 
zij door de geschiedenis: 13 procent 
in 1980, 7 in 1995 en 5 in 2010. 

Altijd met pieken en dalen maar lager dan die 5 procent leek het niet te kunnen worden. 
Pas in 2014 kwamen we daaronder en sindsdien is de rente blijven dalen tot het extreem 
lage niveau waarop we nu zitten. En daar veranderen de renteverhogingen van de afgelopen 
week weinig aan”. 

MAANDLASTEN VERLAGEN En er is nog steeds één groep mensen die enorm van de lage 
rentestand kan profiteren, weet Susan van der Graaf. ,,Wie al een hypotheek heeft, krijgt nu 
de kans om zijn maandlasten voor een lange periode sterk omlaag te brengen. Veel mensen 
hebben een aantal jaren terug een hypotheek genomen voor 10, 20 of 30 jaar met een ren-
tepercentage van 5 procent of soms nog veel hoger. Wie nu kiest voor oversluiten kan vaak 
zeker de helft minder gaan betalen.” 

SNEL TERUGVERDIEND Maar aan oversluiten zijn toch kosten verbonden? ,,Natuurlijk betaal 
je voor oversluiten. Notariskosten, advies- en taxatiekosten, boeterente en er komt nog meer 
bij, vaak best een flink bedrag. Maar de rente is nu zó laag, dat je het snel weer terugver-
dient. En ondertussen profiteer je wel direct van die lage maandlasten. Ik zou iedereen aan-
raden vrijblijvend advies te vragen. Ik reken het graag voor je uit. Niets leuker dan mensen te 
kunnen verrassen met ineens veel meer ruimte in hun portemonnee!”

Ook lage maandlasten? Vraag vandaag nog vrijblijvend advies: 072-531 75 41, Susan@
hypotheekacademie.nl. Of kijk voor meer informatie op www.HypotheekAcademie.nl

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

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

KALF

Verbouwen & energie besparen
Deze twee onderwerpen komen samen als er een verbouwing 
in de planning staat. Op het moment dat je de verbouwing 
aan het begroten bent, kijk dan ook wat er al aan energiebe-
sparende maatregelen is en welke er nog ontbreken. Als bv. 
de badkamer of keuken verbouwd wordt en de loodgieter  
aanwezig is, kan dan ook de ketel vervangen worden of vloer-
verwarming/isolatie aangebracht worden bij een uitbouw?

Aandachtspunten voor een verbouwing:
• Krijg ik een vergunning van de gemeente?
•  Kan ik de extra hypotheek of overgesloten hypotheek 

met verbouwing lenen met mijn/ons inkomen en hoe 
hoog worden de maandlasten?

•  Hoe hoog is de hypotheek nu en de inschrijving van de 
hypotheek?

• Hoeveel zijn de verbouwings- en financieringskosten?
•  Wat is de waarde van mijn huis nu en na de verbouwing?
• Hoe zit het met verzekeringen? 
• Energielabel

ADVIES NODIG?  
Geld & Wonen is onafhankelijk  

en adviseert ook middels webcam

Zevenhuizerlaan 5 Heiloo | tel: 085-0470787 
info@geldenwonen.nl / www.geldenwonen.nl

Fikkie stoken & buiten koken 
begint bij www.hetvuurlab.nl

Er zijn manieren om je balkon zowel knus en ge-
zellig in te richten als praktisch. Wij hebben de 
beste tips voor jou opgeschreven. 

Meubels ophangen
Het kan gek klinken: meubels ophangen. Zo’n 
raar idee is het eigenlijk niet. Er zijn namelijk hele 
mooie hangstoelen te verkrijgen die even mooi 
zijn als normale  tuinmeubelen, maar dan han-
gend. Het scheelt veel ruimte en ziet er nog leuk 
uit ook. Je kan ook een hangmat nemen voor dat 
echte tropische gevoel. Een kokosnoot erbij en 
je hebt je eigen oase gecreëerd. Naast bepaalde 
tuinmeubels die je kan ophangen is er nog een 
tweede optie en dat zijn opklapbare stoelen en 
tafels. Aan het einde van de dag kan je ze dan in-
klappen en aan de muur ophangen.

Barbecue voor op een balkon
Een balkonbarbecue. Het is niet heel bekend, 
maar het bestaat echt. Houd jij van etentjes met 
vrienden en ben je jaloers op de mensen die kun-
nen barbecueën in hun achtertuin? Jij kan dat 
ook met de balkonbarbecue. Deze speciale bar-
becue hang je op aan de reling van je balkon. Het 

enige waar mee op moet passen is dat er niet per 
ongeluk een burger naar beneden valt, maar je 
moet er wat voor over hebben!

Lichte materialen
Met een klein balkon moet je � exibel zijn met je 
indeling. De ene avond heb je misschien meer 
mensen op bezoek dan op een andere avond 
en dan wil je het wel praktisch kunnen inrich-
ten. Tuinmeubels aanscha� en die je makkelijk 
kan verplaatsen is daarom de beste beslissing. 
Zo heb jij de vrijheid om je balkon anders in te 
delen. Lichte materialen waar je aan kan denken 
zijn bijvoorbeeld rope of hout. Bonustip: wieltjes 
onder je meubels vastmaken! Waarom meubels 
tillen als je ze ook kan rollen? 
Is je balkon zodanig klein dat je liever niet teveel 
tuinmeubels neerzet, dan kan je ook de vloer ge-
bruiken. Hier is wel wat creativiteit voor nodig. 
Met leuke kleden, wandkleden en een heleboel 
kussens heb jij zo een knusse  loungebank  ge-
maakt, maar dan op de vloer. 
Zo zie je maar weer; een balkon inrichten hoeft 
geen uitdaging te zijn!
BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl

Klein balkon? 
Zo richt je dat in!

Een klein balkon inrichten… Tja, hoe doe je dat? Je wilt het beste uit 
de kleine ruimte halen, zonder dat het propvol staat met spullen.



2,5+Hoek+2,5+Longchair Eagle  Schitterende, trendy hoekcombinatie in Supreme met heerlijk zitcomfort. Italiaanse design-topper! 
Leverbaar in een groot aantal bekledingen, kleuren en opstellingen. Normaal 1799,- voor 1299,-. Nu 1073,55. Als 2,5+Hoek+2,5:

Zelf samen te stellen: alles is ook los leverbaar en in verschillende maten

Compleet interieur Versailles tabacco oakBoxspring Corso  Complete 2-persoons boxspringcombinatie. Geheel 
meegestoffeerd en leverbaar in diverse maten en bekledingen.

Woonlandschap Monte Carlo 
(262x224 cm)  Royale zithoek voor ieder 
interieur in Stofcategorie 1, keuze uit 
een groot aantal bekledingen en kleuren. 
Ook in spiegelbeeld leverbaar. 

nu825,62
normaal 1399,- voor 999,-

Boxspring Corso

2,5+2 zits Lucca 
Stoer en robuust bankstel 
in Stofcategorie 1. 
Diverse kleuren- en 
stoffencombinaties mogelijk. 
Ook leverbaar als hoekbank. 

nu643,80
normaal 999,- voor 779,-

nu495,04
normaal 749,- voor 599,-

Fauteuil Chuck
In Stofcategorie 1. Met 
industrieel metalen 
sledeframe. Ook 
leverbaar in afgebeelde 
microvezelstof met 
leerstructuur en in diverse 
kleuren.

nu 
inclusief 

gratis 
topper!

nu412,40
normaal 749,- voor 499,-

TV/Audio/HIFI- 
Dressoir 

Eetkamertafel
Salontafel

Dit zit er 
allemaal bij:

nu1156,20
normaal 2099,- voor 1399,-

nu180,99
normaal 329,- voor 219,-

Alkmaar   Koedijkerstraat 4
Almerestad   Videostraat 21
Amersfoort  Amsterdamseweg 39b
Bergen op Zoom Wassenaarstraat 45
Eindhoven  W. van Konijnen burg laan 1d

Heerlen  In de Cramer 76
Middelburg Mortiereboulevard 12
Nieuwegein  De Liesbosch 70
Oosterhout  Beneluxweg 3
Oss  Frankenweg 31

Gratis parkeren + Kids Corner in alle vestigingen
www.woonsquare.nl

Gratis parkeren + Kids Corner in alle vestigingen
www.woonsquare.nl

Openingstijden deze week: MA t/m DO 09.30 - 21.00 uur. 
VR Goede Vrijdag 09.30 - 18.00 uur. ZA 09.30 - 17.00 uur. 
Zondag altijd gesloten. MA 2e Paasdag 09.30 - 18.00 uur. 2e PAASDAG GEOPEND 

09.30-18.00 uur! filiaal Nieuwegein 2e Paasdag 
open van 12.00-18.00 uur

Door onze ruime openingstijden, 
extra genomen maatregelen en groot 
opgezette winkels kunt u ons volgens 
de RIVM-richtlijnen veilig bezoeken.

EXTRA LANG OPEN: KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR!

ALLEEN 
GELDIG 

OP:

2e PAASDAG

Woensdag

8
APRIL

KOOPAVOND
09.30 - 21.00 uur

Donderdag

9
APRIL

KOOPAVOND
09.30 - 21.00 uur

Vrijdag

10
APRIL

GOEDE VRIJDAG
09.30 - 18.00 uur

Zaterdag

11
APRIL

09.30 - 17.00 uur

Maandag

13
APRIL

2e PAASDAG
09.30 - 18.00 uur

2e PAASDAG GEOPEND
van 09.30-18.00 uur

Nieuwegein 2e Paasdag open van 12.00-18.00 uur



     alles voor
Pasen

        het is bijna
Pasen

     alles voor
Pasen

Houd 1,5 meter afstand. Zorg voor jezelf en voor elkaar.

ACTIES ZIJN GELDIG T/M MAANDAG 13 APRIL 2020
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

DEEN of DEEN biologisch gourmet mini’s
alle soorten
per stuk

1.50

Vanaf

DEEN zalmfilet 
100 gram 

2.00
2.80

DEEN buitenlands kaasplateau 
plateau 5 kaasjes 

5.00 2.50
2.75

DEEN rundercarpaccio 
of vitello tonnato
100 gram
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DEEN roomboter tulband
zak 400 gram

Hollandse 
aardbeien
doos 500 gramdoos 500 gram

Amstel pils 30 cl
2 kratten à 24 flesjes
Amstel pils 30 clAmstel pils 30 clAmstel pils 30 clAmstel pils 30 cl
2 kratten à 24 flesjes
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Los Pingüinos Chileense wijn
alle soorten

6 flessen à 75 cl
36.00

18.00

€ 18.00
VOORDEEL

DEEN Kies & Mix 
mini busbroodjes
wit, maïs of meergranen
zak 4 stuks

OM THUIS
AF TE BAKKEN
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