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PUZZEL MEE!
  ELDERS IN DEZE KRANT

Marcel Rinsma voor de gehavende strandhuisjes op het strandplateau. Foto’s: Hans Boot

Moeten de strandpaviljoens
nog wel naar voren?
Castricum - Het kan erg onstuimig zijn aan de kust. Dat bleek weer eens 
tijdens Tweede Paasdag toen een deel van strandpaviljoen Bad Noord en 
een strandhuisje tijdens hoog water in de golven verdween. De vraag is 
welke maatregelen wenselijk zijn.

Door Hans Boot

Eigenlijk is er niets nieuws onder de 
zon. Zolang er sinds 1925 strand-
tenten worden geëxploiteerd op 
het strand van Castricum, hebben 
die te maken gehad met de nade-
lige gevolgen van stormen of 
springvloed. Zo raasde er in 1965 
een zware westerstorm en ging het 
terras van paviljoen Zee- en strand-
zicht (nu Zeezicht) van de gebroe-
ders Bakker reddeloos verloren. 
Ook kreeg eigenaar Richard Groot 
het op 5 januari 2012 benauwd, 
toen zijn paviljoen Deining volledig 
in het water kwam te staan. Daarna 
bleef het tamelijk rustig.

Terug naar de werkelijkheid
Marcel Rinsma van Bad Noord 
ondervond op Tweede Paasdag 
enorme schade van een stevige 
noordwestenwind en kon niet voor-
komen dat zijn hele voorterras werd 
weggeslagen. Hij zegt daarover: 
,,We stonden er pas een week, het is 
niet te bevatten. Ik werd door 
familie gewaarschuwd en ben er 
om 09.00 uur direct naartoe 
gereden. Toen het laag water werd, 
constateerden we dat de strand-

huisjes op instorten stonden. Eentje 
dreef er zelfs al in zee. Met gewel-
dige hulp van andere ondernemers 
en transporteurs zijn de huisjes zo 
snel mogelijk naar het strandpla-
teau gebracht. Dat gebeurde 
natuurlijk niet op de manier zoals 
het hoort, waardoor onderdelen 
verwrongen zijn. Van het paviljoen 

zijn er een unit, fundatiepalen, 
terrasvlonders en windschermen 
weggespoeld. We zijn de kosten nu 
aan het berekenen en gaan ervan 
uit dat alles 1 mei is hersteld. 
Daarbij hopen we dat wethouder 
Ron de Haan het voor elkaar krijgt 
dat we de huisjes vijftig meter 
buiten de bouwzone mogen 
plaatsen. De koophuisjes kunnen 
dan naast de huurhuisjes worden 
gezet en zijn op die manier minder 
kwetsbaar voor de zee.” 
  Lees verder op pagina 14

Het terrasloze Bad Noord. 

Dat laat de gemeente weten in een 
brief aan de raad. Eerder wel al 
bekend dat de bouw van sociale en 
betaalbare huizen in de nieuwbouw-
wijk eerder zou starten. Dat 
gebeurde na een motie van o.a. het 
CDA, PvdA en GroenLinks, fractie Van 
Schoonhoven en het Lid Husslage. 
‘Met Driessen Vastgoed is besproken 

of het mogelijk gemaakt kan worden 
om de realisatie van de rest van de 
woningen in de Zandzoom Limmen 
te versnellen, om daarmee ook het 
aandeel goedkope woningen 
versneld beschikbaar te kunnen 
maken voor de doelgroep. Insteek 
daarbij is dat we toe willen werken 
naar 100 woningen per jaar.’

Meer sociale woningen Zandzoom
Limmen - In fase 1 en fase 2 van project Zandzoom in Limmen zijn meer 
sociale woningen gerealiseerd van vooraf vastgesteld. Van de 244 
woningen die gebouwd zijn of worden, valt 34 procent in het betaalbare 
segment. Dat is 4 procent hoger dan gepland.

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

KALFSOESTER EN 
KALFSSCHNITZEL
25 % KORTING

SOEP V/D WEEK:
LENTE-UI SOEP  € 3,99 

MET VERSE LENTE-UI
VLEESWARENTRIO 
WIJNCERVELAAT 

GEBRADEN GEHAKT 
CORNEDBEEF         

 € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
LENTE STAMPPOTJE 

+ 2 KIPBURGERS € 6,99

9,95

SLAGROOM SCHNITT 
MET AARDBEIEN
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Verspreiding en bezorgklachten
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

ZATERDAG 17 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Woord- en commu-
nieviering met jeugdkoor. Voor-
ganger: Pastor J. Olling. Er zijn 30 
kerkgangers welkom tijdens de 
viering,  na reservering. U kunt 
uw reservering doorgeven via 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

ZONDAG 18 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur. Ds. G. van 
Reeuwijk. Te beluisteren op 
Radio Castricum en te volgen via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastoor Kaleab met 
leden van Heren Koor.
Viering tevens te volgen via 
YouTube: Katholieke Kerk regio 
0251 - YouTube

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg. 10.00 uur, 
Auke van Slooten.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met gemengde zang-
groep. Voorganger Pastor B. 
Leurink. Er zijn 30 kerkgangers 
welkom tijdens de viering,  na 
reservering. U kunt uw reserve-
ring doorgeven via pastor@
corneliuskerk-limmen.nl

DINSDAG 20 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

DONDERDAG 22 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab. 

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

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

HUISARTSEN

Door Hans Boot

De lijst wordt aangevoerd door Sant-
poort-Zuid, dat 355 woningen in 
deze categorie telt. Daarna volgen 
Santpoort-Noord en Heemskerk (elk 
75), Beverwijk (50) en Uitgeest met 
40. Adri Hopman van het gelijkna-
mige makelaarskantoor heeft wel 
een verklaring voor de hoge score 
van onze gemeente: ,,De huizen-
prijzen zijn het laatste jaar aanzienlijk 
gestegen en daardoor is het aantal 
miljoenenwoningen ook snel toege-
nomen. Ze staan voornamelijk aan 
de randen van de drie dorpen 
Castricum, Akersloot en Limmen met 

vrij uitzicht. In Castricum vind je ze 
met name op het landgoed Duin en 
Bosch, in Bakkum-Noord, de Van 
Haerlemlaan, de Wielewaal en de 
Breedeweg.”

Funda
De Castricumse makelaar licht de 
verdeling verder toe: ,,De grootste 
potentie ligt aan de duinrand en met 
name op het landgoed Duin en 
Bosch vanwege de parkachtige 
setting en de ligging. En dan heb ik 
het niet alleen over de vrijstaande 
woningen in Nieuw Koningsduin, 
maar ook de appartementen in de 
Nieuwe Loet die zo’n twee jaar 

geleden werden verkocht voor zes à 
zeven ton. De villa’s daarachter 
kenden toen al een vraagprijs van 
ruim een miljoen.” Overigens wordt 
de uitkomst van het onderzoek van 
Calcasa niet bevestigd als je op 
Funda zoekt naar woningen in deze 
categorie. ,,Op dit moment staan er 
boven een vraagprijs van een miljoen 
vier woningen te koop in Castricum 
en één in Limmen. In 2019 zijn er in 
Castricum zeven woningen van meer 
dan een miljoen verkocht. Dat waren 
er in 2020 ook zeven en in 2021 zijn 
dat er al drie. In Limmen ging het in 
2019 om zes woningen, in 2020 om 
één woning en dit jaar heeft er nog 
geen transactie plaatsgevonden in 
deze prijsklasse. Dat geldt ook voor 
Akersloot, waar vorig jaar drie 
woningen werden verkocht die 
duurder waren dan een miljoen”, 
aldus Hopman.

Castricum - Calcasa, een bedrijf dat zich bezig houdt met waardebereke-
ningen van onroerend goed, publiceert jaarlijks de cijfers van onder 
andere de woningen die meer dan een miljoen moeten kosten. Voor de 
regio IJmond is de top 10 van deze woningen onlangs gepubliceerd, 
waaruit blijkt dat Castricum een tweede plek inneemt met 160 woningen.

Castricum scoort hoog 
met miljoenenwoningen

Eén van de vier Castricumse huizen die te koop staat voor iets minder dan 1,3 miljoen euro. Foto: Hans Boot

Castricum - Het zat er aan te komen, 
de schaalvergroting van bloemen-
shop Belinda bij de oostelijke in- en 
uitgang van winkelcentrum Geester-
duin. Ze is even verdwenen van haar 
plaats, om nieuwbouw mogelijk te 

maken in iets grotere oppervlakte en 
beter te passen bij de uitstraling van 
het prachtig opgeknapte winkelcen-
trum Geesterduin. Je kunt haar nu, 
met haar medewerksters terug-
vinden op de parkeerplaats tegen-

over haar verlaten plaats met 
dezelfde service en kwaliteit zeven 
dagen per week. Rond Moederdag 9 
mei zal Belinda weer aan te tre� en 
zijn op haar vertrouwde plaats in een 
prachtig nieuw onderkomen.

Belinda tijdelijk verhuisd
De tijdelijke verhuizing in beeld gebracht. Foto: Aart Tóth

Limmen - Zondagochtend heeft een 
onbekende kans gezien een aantal 
goederen weg te nemen uit een 
woning aan de Zwanebloem. De 
insluiper moet tussen 06.00 en 08.00 
uur gehandeld hebben, de bewoners 
waren op dat moment gewoon thuis. 
Er zijn geen sporen van braak 
aangetro� en.

Insluiper
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Twijfelt u over het inenten van uw kind tegen 12 ernstige infectieziekten?
Ga erover in gesprek en doe mee aan het webinar

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

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

De vaccinatiegraad onder kinderen tot en 
met 14 jaar in de gemeente Castricum ligt 
met 87,9% een stuk lager dan het landelijk 
aanbevolen percentage van 95%. De kans 
dat er een infectieziekte uitbreekt in onze 

gemeente wordt hierdoor steeds groter. 
Hier willen we graag met u over in gesprek!

Arts infectieziektebestrijding 
beantwoordt vragen op webinar

We organiseren een webinar op 
donderdag 22 april. Aanvang 19.30 uur.
Tijdens dit webinar is er voor alle 
ouders en belanstellenden gelegen-
heid vragen en twijfels te bespreken 
met een ervaren arts infectieziekte-
bestrijding (Fred Slijkerman). Het gaat 
uitsluitend om vragen of zorgen over 
de inentingen van kinderen t/m 14 jaar. 
Het webinar is gratis.

Kijk op www.castricum.nl/inenten voor 
meer informatie en aanmelden.  
Voor het bespreken van twijfels of zorgen 
kunt u ook terecht bij het consultatie-
bureau of uw huisarts.

De Burger- en Ondernemerspeiling 
Wat vindt u van onze dienstverlening?
Wat vindt u als inwoner of onderne-
mer van de dienstverlening van de 
gemeente? We willen graag weten wat u 
vindt van zaken als uw woonomgeving, 
zorg en welzijn en of u zich voldoende 
betrokken voelt bij wat de gemeente 
doet. Als ondernemer kunt u aangeven 
wat u vindt van het ondernemersklimaat 
of de relatie met de gemeente.

Deze week krijgen 2000 inwoners en 
alle ondernemingen in deze gemeente 
een uitnodiging thuisgestuurd. Heeft u 
hem ontvangen? Vult u de vragenlijst 
alstublieft in, uw mening telt! Met uw 
reacties kunnen we onze dienstverlening 
verbeteren en daar hebben inwoners en 
ondernemers weer profijt van.

Uw mening telt
Dit is de derde keer dat we zo’n peiling 
houden. In 2016 en 2019 deden we dit 
ook. De gemeenten Bergen, Uitgeest, 
Castricum en Heiloo houden deze 
peiling gezamenlijk. We vergelijken 
de uitkomsten met elkaar, met de 
uitkomsten van de vorige peilingen 
en ook met het landelijke beeld. Zo 
zien we hoe we ervoor staan en wat 
er beter moet in onze dienstverlening. 
Zo hebben we na de vorige peilingen 
zaken verbeterd als  openingstijden 
van onze balies en werken op afspraak 
zodat er minder wachttijden zijn. Ook 
hebben we meer aandacht voor heldere 
taal en beeld in onze brieven en folders 
en op sociale media. En we werken 

meer met platforms, waar inwoners en 
ondernemers kunnen meepraten over 
plannen en beleid.

Meedoen
Alleen wie een brief heeft ontvangen, 
kan meedoen. Inwoners zijn willekeurig 
gekozen, we houden wel rekening 
met een evenwichtige spreiding over 
woonkernen en leeftijd. Ondernemers 
zijn allemaal uitgenodigd.

De burger- en ondernemerspeiling wordt 
voor onze gemeente uitgevoerd door 
onderzoeksbureau I&O Research. 
De landelijke cijfers, en die per gemeente 
zijn terug te vinden op:  
www.Waarstaatjegemeente.nl.

Voorgrond: Wethouder Erik Bekkering (gemeente 
Bergen). Daarachter: gedeputeerde Jeroen Olthof

Grootschalige MONO-campagne in Noord-Holland 
Met ambassadeur verkeersveiligheid wethouder Erik Bekkering 
Tien miljoen Nederlanders hebben een 
smartphone. De helft daarvan gebruikt 
deze ook onderweg. Dit zorgt jaarlijks 
voor tientallen doden en honderden 
gewonden. De provincie Noord-Holland 
zet een grootschalige campagne in om 
meer ongevallen te voorkomen: bussen 
met de MONO-campagneboodschap 
rijden door de gehele provincie. De 
provincie streeft namelijk een landelijke 
ambitie van nul verkeersslachtoffer in 
2050 na. Niet omdat elk ongeluk voor-
komen kan worden, maar omdat elk 
slachtoffer er één teveel is.

MONO rijden
MONO staat letterlijk voor één of alleen. In 
de campagne staat het voor met één ding 
bezig zijn: als je rijdt, houd je je aandacht 
op één ding en dat is het verkeer. MONO is 
ongestoord onderweg zijn  zonder aflei-
ding van appjes of social media posts. 
Zodat mensen hun ogen op de weg hou-
den en niet op hun scherm. Het lezen en 
schrijven van berichtjes op je smartphone, 

vergroot het risico op een ongeval min-
stens 25 keer. Mensen kunnen zichzelf 
beschermen tegen deze verleiding, door te 
zorgen dat er geen notificaties innenko-
men  door de tele oon op stil o  o ine te 
zetten. 

Ambassadeurs verkeersveiligheid
In elke regio van de provincie werkt een 
ambassadeur verkeersveiligheid om 
een bijdrage te leveren aan de landelijke 
am itie van nul slachto ers in . et 
gaat om vijf ambassadeurs; wethouders 
van een gemeente uit elke regio. Voor 
de regio Alkmaar is dat wethouder Erik 
Bekkering (gemeente Bergen). Daarnaast 
is Jeroen Olthof ambassadeur verkeers-
veiligheid voor de gehele provincie. Als 
gedeputeerde zet hij zich onder andere 
in voor mobiliteit en bereikbaarheid, waar 
verkeersveiligheid onder valt. De rol van 
de ambassadeurs is om veilig verkeer op 
de politieke, maatschappelijke en bestuur-
lijke agenda te plaatsen. Door het meer 
bespreekbaar te maken en er acties aan te 

koppelen, hopen zij het aantal ongevallen 
terug te rengen. fleiding in het verkeer  
waar de MONO-campagne zich op richt, is 
een aandachtspunt in alle regio’s. 

Aankondiging bekendmaking vast-
stelling ingevolge de Wet geluidhinder 
(Wgh) van de ten hoogste toelaatbare 
waarde van de geluidsbelasting en de 
maatregelen van het project: Midden-
weg en Rijksweg te Limmen

In 2000 heeft het toenmalige ministe-
rie van VROM een lijst opgesteld van 
saneringswoningen met een bouwjaar 
voor 1986, die worden blootgesteld aan 
verkeerslawaai. 
Het college Castricum heeft van 29 
oktober tot en met 10 december 2020 
een concept-saneringsprogramma ter 
inzage gelegd voor saneringswoningen 
die een geluidsbelasting ondervinden 
vanwege de Rijksweg te Limmen. Na 
de ter inzage legging heeft het college 
het saneringsprogramma vastgesteld en 
vervolgens ingediend bij het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. Aan 
de minister is verzocht om vaststelling 
van de ten hoogste toelaatbare waarden 
en maatregelen uit het programma. Dit 

esluit en het definitieve saneringspro-
gramma liggen vanaf 14 april tot en met 
26 mei ter inzage en staan open voor 
bezwaar en beroep.
n het definitieve saneringsprogramma 
en het ten hoogste toelaatbare waarden 
en maatregelenbesluit staat de toekom-
stige geluidbelasting op de gevel van de 

etre ende saneringswoningen vermeld. 
Ook staat vermeld welke maatrege-
len er getro en kunnen worden om de 
geluidbelasting binnen de saneringswo-
ningen te beperken. De woningen uit het 
saneringsprogramma komen, voor zover 
zij niet voldoen aan de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB, in aanmerking voor 
onderzoek naar eventueel noodzakelijke 
geluidmaatregelen aan de gevel. 

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage 14 april tot 
en met 26 mei bij:
- De publieksbalies van de gemeente 

Castricum, Raadhuisplein 1 te Castri-
cum. Vanwege de coronamaatrege-
len is dit alleen mogelijk op afspraak 
tijdens openingstijden. 

 Voor het maken van een afspraak belt 
u 14 0251.

- Het Bureau Sanering Verkeerslawaai 
(Steinhagenseweg 2d te Woerden) 
gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 
17.00 uur. Mocht u van deze laatste 
mogelijkheid gebruik willen maken 
dient u vooraf telefonisch contact op 
te nemen met het Bureau Sanering 
Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

De volledige bekendmaking vindt u op: 
www.offici le ekendmakingen.nl

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

 ■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt 
u een idee voorleggen, meld u dan aan 
via de griffi  e per mail via raadsgriffi  e@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 7 mei. 

 Algemene informatie vergaderingen 
 gemeenteraad Castricum

 Voorlopige agenda Raadsplein 22 april 2021    
Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Commissies
19.30 – 20.15  Motie locatie Koekoeksbloem en verzoek 
 huisartsenpraktijk 
20.15 – 21.00 Motie uitvoering bestemmingsplannen 
20.00 – 21.00 Commissie Algemene Zaken 
   1A Besluitenlijst raadsvergadering 8 april 2021
 1B Lijst van ingekomen stukken
 1C Lijst ter inzage gelegde informatie
 1D Mededelingen van het college
  - Algemeen
 Uit de samenwerkingsverbanden
 1E -Vragen uit de raad
 Pauze
21.15 – 22.30 DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum 
 (Stetweg) / Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
21.15 – 22.30  Gereserveerd voor uitloop uit Raadspleinen 8 en 20 april 2021
22.45 – 23.00  Raadsvergadering 
    1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Tussentijds besluit verdere planontwikkeling Kaptein Kaas
 B Besluitvorming rond spoor 2 (onder voorbehoud van 
  commissiebehandeling) 
 5 Sluiting

 Voorlopige agenda Raadsplein 
 DINSDAG 20 april 2021 

Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp
 Raadsinformatiebijeenkomst
19.30 – 21.00 Presentatie resultaten van het onderzoek naar een geschikte  
 locatie voor de nieuwbouw van kindcentrum Cunera in Bakkum
 Auditcommissie
19.30 – 21.00 Auditcommissie 
 Pauze
 Commissies
21.15 – 22.30 Consultatie ten aanzien van de mogelijke plaatsing van tijdelijke  
 wooneenheden op de locatie Puikman en het vooralsnog  
 beschikbaar houden van de locatie Castricummer Werf.
21.15 – 22.30 Tijdelijke Commissie Begroting 
  

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 21 in Limmen, het vervangen en plaatsen 
van dakkapellen, datum ontvangst 6 april 2021 (WABO2100749) Geesterduinweg 
42 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 31 maart 2021 
(WABO2100720) Gladiolenveld 18 in Castricum, het realiseren van een erker, 
datum ontvangst 1 april 2021 (WABO2100729) Jo Vincentstraat 9 in Castricum, 
het vergroten van de garage, datum ontvangst 6 april 2021 (WABO2100758) Nan-
senlaan 41 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 4 april 
2021 (WABO2100743) Prinses Margrietstraat 17 in Castricum, het plaatsen van 
een overkapping, datum ontvangst 8 april 2021 (WABO2100768) Prins Maurits-
straat 39 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 7 april 
2021 (WABO2100764) Torenstraat 56a in Castricum, het veranderen van een win-
kelpand, datum ontvangst 6 april 2021 (WABO2100757)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Bakkummerstraat 78 in Castricum, het vergroten van de dakkapel, het wijzigen 
van de gevel en het plaatsen van een berging (legalisatie), verzenddatum 1 april 
2021 (WABO2100314) Eerste Groenelaan 111 in Castricum, het vergroten van de 
woning, verzenddatum 7 april 2021(WABO2100298) Geesterduinweg 52 in Cas-
tricum, het veranderen van een bedrijfspand (gevel), verzenddatum 8 april 2021 
(WABO2100368)
Pagenlaan 2b in Limmen ((kavel 8), het bouwen van een woning, verzenddatum 
1 april 2021 (WABO2100392) Pagenlaan 2f in Limmen (kavel 4), het bouwen van 
een woning, verzenddatum 6 april 2021 (WABO2100389) Van Oldenbarneveld-
weg 35 in Castricum, het bouwen van een berging, verzenddatum 8 april 2021 
(WABO2100344) Walstro 1 in Castricum, het bouwen van een hooischuur, verzend-
datum 31 maart 2021 (WABO2002545) Walstro 1 in Castricum, het legaliseren van 
de reeds gebouwde bungalow, verzenddatum 31 maart 2021 (WABO2002546)
Waterzijde 5 in Akersloot, het bouwen van een bijgebouw, verzenddatum 1 april 
2021 (WABO2002606) Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons 
opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Westerweg 39 in Limmen, het vergroten van de woning, verzenddatum 1 april 2021 
(WABO2100149) De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

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

Nieuwe campagne senioren en veiligheid 
“maak het ze niet te makkelijk”.
De maand april 2021 is vanuit het minis-
terie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen 
tot de maand van senioren & veiligheid. 
Onder de slogan ‘Maak het oplichters 
niet te makkelijk’ wordt gedurende vier 
weken aandacht besteed aan verschil-
lende vormen van criminaliteit: meekijken 
bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude 
(via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, 
spoofi ng en online veiligheid.
Meer informatie en waardevolle tips kunt 
u vinden op: 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
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Castricum - Niet veel mensen weten 
dat er een ECO-stand zit op de 
cv-ketel. Normaal gesproken staat 
deze in de comfortstand. Dat bete-
kent dat er continu een voorraadje 
warm tapwater voorradig is, zodat je 
sneller warm water in de keuken of 
douche hebt. Soms gaat het maar 
om enkele seconden, maar als de 
ECO-stand aan staat scheelt toch wel 
wat gas. Dit is vaak maar een simpel 
knopje. Zet ‘m op ECO en kijk of het 
bevalt. Je kunt bijvoorbeeld ook de 
cv-ketel op ECO. 

Tip van energiecoach
CALorie Paul Krom

Paul Krom, energiecoach bij CALorie 
Castricum. Foto: aangeleverd

Door Hans Boot

Al geruime tijd wordt op initiatief van 
de Friese academie gewerkt aan het 
digitaliseren van de allereerste kadas-
trale kaarten uit 1832. Dit project is 
bekend onder de naam HisGis (histo-

risch geogra�sch informatiesysteem). 
Peter Levi, archiefbeheerder van Oud-
Castricum, kreeg daar ook mee te 
maken: ,,Ik werd een jaar of vier 
geleden door een ex-collega uit 
Amsterdam benaderd met de vraag 
of ik zin had om de kadastrale kaart 

van Castricum en Bakkum te vectori-
seren, oftewel over te tekenen voor 
digitalisering. Een groot deel van 
Nederland was al gereed, maar voor 
Noord-Holland waren alleen 
Amsterdam en Hoorn gedaan en dat 
stoorde me al langer. Het probleem 

was dat het geld ontbrak om genoeg 
personeel voor deze klus in te huren.”
Voor Peter was het geen probleem om 
zich hiervoor belangeloos in te zetten: 
,,Het is zuiver vrijwilligerswerk en ik 
heb dit opgepakt omdat het mij in 
eerste instantie ging om de plaatselijke 
geschiedenis. Met andere woorden: 
hoe zag ons dorp er in 1832 uit?”

Mient
Inmiddels is men volgens Peter met 
het digitaliseren een stuk gevorderd: 
,,Van de 54 plaatsen die nu van 
Noord-Holland beschikbaar zijn, heb 
ik er 36 ingetekend en die kan je dus 
allemaal op je scherm bekijken. Ik 
vind het nog steeds leuk om te zien 
hoe de plaatsen er vroeger uitzagen 
en ga er nog wel even mee door. Op 
dit moment ben ik bezig met de 
Zaanstreek, waar ik zelf ben 
opgegroeid.”
Op de vraag waar deze digitalisering 
nu goed voor is, luidt het antwoord: 
,,De bedoeling van deze hele operatie 
is dat door het toevoegen van recen-
tere kaarten de ontwikkeling van een 
plaats in stappen is te volgen. Daarbij 
geldt dat er ook uit wetenschappelijk 
oogpunt in het algemeen veel 
gebruik van wordt gemaakt. Ik vind 
het bijvoorbeeld interessant om te 
ontdekken dat de Mient in die tijd 
een heel ander tracé had.”
Mensen die ook belangstelling 
hebben voor dit project, worden voor 
een beschrijving en uitleg naar www.
oud-castricum.nl/nieuws/kadaster-
kaarten-nh verwezen.

Castricum - Om belastingtechnische redenen eiste Napoleon dat de perceelgroottes in Nederland volledig 
werden vastgelegd, zodat bekend was wie de eigenaren waren en waar het land voor werd gebruikt. Nu is een 
groot deel van de kadastrale kaarten van Noord-Holland gedigitaliseerd. Castricummer Peter Levi leverde daar 
een belangrijke bijdrage aan.

Castricummer maakt kadastrale kaarten digitaal

Peter Levi digitaal op zoek naar Castricums verleden. Foto: Hans Boot

Castricum - Elke maand wordt 
door Transitie Castricum de boom 
van de maand gekozen. Lezers 
van deze krant kunnen zelf hun 
favoriete boom hiervoor nomi-
neren. Niet alleen de boom zelf, 
maar ook het verhaal erachter, is 
daarbij van belang. Deze maand 
de sleedoorn.

Het blijkt dat de sleedoorn in de 
Benelux van nature veel voorkomt 
aan bosranden en al bloeit vóór alle 
andere bekende bloeiende struiken 
en bomen. ,,Op Camping Bakkum 
staat hij al zo lang wij ons kunnen 
heugen, en dat is al meer dan 
dertig jaar, trouw elk jaar de lente 
aan te kondigen’’, schrijven Marleen 
Heeman en Joke Rijnoudt. 

De boom leek wel te staan zoemen 
van plezier in de stralende zon. 
Nadere inspectie wees uit dat niet 
de boom , maar de grote hoeveel-
heid wilde bijen het zoemende 
geluid voortbrachten.
 ,,Wat geweldig om te zien en te 
horen dat de sleedoorn dus zorgt 
voor voedsel voor de wilde bijen, 
die zo bedreigd worden! Een groot 
compliment voor de beheerders 
van onze oudste Nederlandse 
camping! We hopen dat alle 
campinggasten nog jaren en jaren 
kunnen genieten van deze bijzon-
dere lentebloeier!’’

Heeft u ook een boom die u eens in 
het zonnetje wilt zetten? Stuur uw 
foto met verhaal via bomen@transi-
tiecastricum.nl naar de werkgroep 
Bomen Over Bomen.

Boom van de maand: sleedoorn

De Sleedoorn, gezien op Camping Bakkum, begin april in volle bloei. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Wie regelmatig rondom Kijk-Uit een wandeling maakt en de Oude 
Schulpweg of Helmweg passeert, kan het niet zijn ontgaan dat zich in de 
bermen sprookjesachtige kunstwerken bevinden. Meestal is daarvoor een 
stronk of afvalhout gebruikt. Zo leidt een trappetje naar een kabouterdeurtje 
of is een ‘vallei’ voorzien van een minuscule hangbrug. Even verderop bevat 
een uit etages bestaand houtsnijwerk het bordje ‘Soepfabriek’, dus dat vraagt 
om uitleg. Maar helaas ontbreekt de naam van de kunstenaar die hiervoor 
verantwoordelijk is. Je zou bijna in kaboutertjes gaan geloven, maar dat gaat 
toch echt te ver. Daarom zou de redactie graag een telefoontje of mailtje 
(0255 520456 / redactie@castricummer.nl) ontvangen van het kunstzinnige 
brein achter deze objecten. Waarschijnlijk zit er nog een leuk verhaal in voor 
deze krant? Tekst en foto: Hans Boot

Wil de kabouterkunstenaar 
rondom Kijk-Uit zich melden?
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JONG EN CASTRICUM

Door Ans Pelzer

We spraken elkaar in maart 2004. Mael was 
destijds 17 jaar. Rond haar twintigste spraken 
we elkaar nog eens voor een brochure over de 
Wajong. Ze stond toen aan het begin van een 
Wajong-procedure en dat werd een langdu-
rige ziekte die tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Ze moest stoppen met haar 
studie. 
De afgelopen jaren verslechterde haar 
gezondheid snel. Ze vindt het erg spannend 
om mee te werken aan deze rubriek maar ze 
doet het toch omdat ook de verhalen van 
mensen langs de zijlijn gehoord mogen 
worden.

Mael (34) in 2021
Mael als onstuimige 17-jarige: ,,voetballen is 
onwijs leuk, shoppen haat ik, Castricum is me 
veel te dorps. Het liefste wil ik in Amsterdam of 
Utrecht gaan wonen en ik heb een heel leuke 
vriendengroep. Ik speel saxofoon en doe een 
opleiding.” En nu: ,,Gek om het zo terug te 
lezen. Ongeveer een hal�aar na dit interview 
ben ik vanwege o.a. schildklierproblemen, ziek 
geworden en heb ik uiteindelijk mijn opleiding 
moeten stoppen omdat het niet meer ging.”

Ziekte
Mael is nu 34 jaar en vanaf haar achttiende aan 
het tobben met haar gezondheid. Ruim vijf 

jaar is ze een groot deel van de tijd bedlegerig. 
Haar leven speelt zich af in haar woning en zo 
nu en dan een klein wandelingetje in de wijk. 
Hond Youna houdt haar meestal gezelschap. 
,,Mijn ouders doen heel veel voor me en daar 
ben ik erg dankbaar voor. Hun leven is ook 
veranderd door mijn ziekte. Ik denk dat ook zij 
zich hun pensioentijd anders hadden voorge-
steld. Ik heb lieve vrienden die soms voor me 
koken en buren die boodschappen doen of 
een praatje maken. De thuiszorg en de fysio 
komen ook. “

‘Geen energie voor boosheid’
,,Voor boosheid heb ik geen energie, ik voel 
me eerder verdrietig. Mijn energie is zeer 
beperkt die bewaar ik liever voor de 
momenten dat ik uit bed kan, even wat kan 
rommelen in huis of die ene keer even naar 
buiten met mijn hond.” Mael lijdt aan een 
multi-systeemziekte, wat betekent dat meer-
dere systemen in haar lijf niet goed functio-
neren. Dit geeft een scala aan klachten en 
problemen. Haar hersenen krijgen regelmatig 
onvoldoende zuurstof wat zich o.a. uit in 
�auwvallen, uitputting, chronische migraine, 
epilepsie-achtige aanvallen en een hart dat 
regelmatig op tilt slaat. ,,Er is geen genezing 
alleen symptoombestrijding.”

Complex
,,Ik moet mijn energie zorgvuldig verdelen en 
kiezen waar ik energie aan uitgeef. Maar ik ben 
ook regelmatig zo ziek dat ik al blij ben dat ik 
even naar de wc kan strompelen of een glas 
water kan vasthouden. Soms gaat het wat 
beter en dan ben ik heel blij als ik even naar 
buiten kan. Ik vind het altijd moeilijk uit te 
leggen, mijn leven staat inmiddels zo ver af 
van een gewoon dagelijks leven. Ik weet niet 
eens meer hoe een leven voelt zonder ziek te 
zijn. Niks is vanzelfsprekend. Mijn lichaam 
weigert en dat heb ik moeten leren accep-
teren. Dat is mentaal ook een hele 
beproeving.”

Vangnet
,,Regeldingen zorgen voor veel overbelasting 
en stress. Administratieve hulp via de 
gemeente heb ik gehad, maar vanwege 
privacy mogen zij zo weinig doen dat ik het 
uiteindelijk toch zelf aan het doen ben. 
Aanvragen van regelingen via de gemeente, 
daar ben ik jaarlijks weken mee bezig, er is 
daarin geen maatwerk voor zieke of kwetsbare 
mensen. Kan dat niet anders? De participatie-
samenleving, het klinkt allemaal heel mooi, 
(mantel)zorg en hulp uit de omgeving, maar 
bij langdurige ziekte is het gewoon niet houd-
baar. Vanuit het WMO-team krijg ik verder wel 
goede ondersteuning.”

‘Vreemde wereld’
,,Ik zit nu bijna zes jaar thuis en de enkele keer 
dat ik met mijn moeder door het dorp reed 
herkende ik het amper nog terug, allerlei 
nieuwe gebouwen etc. Ook mijn tijd in 
Amsterdam voelt heel ver weg. Ik ontvang 
nauwelijks bezoek, dat geeft me te veel prik-
kels. Deze situatie brengt ook met zich mee 
dat ik veel vrienden verloren heb. Een enkeling 
spreek ik nog af en toe. Zo’n twee keer per jaar 
word ik opgehaald door mijn beste vriendin 
en lig daar dan een dagje op bed of bank. 
Even eruit en ik vind het zo �jn daar even te 
zijn. Ik ben veel alleen, maar dankzij mijn hond 
minder eenzaam. Jammer genoeg ben ik de 
laatste tijd te ziek om mijn hond bij me te 
hebben.”

Corona
,,Ik merk weinig van de coronamaatregelen, 
behalve dan het afstand houden en hygiëne. 
Verder zijn het beperkingen die ik al jaren 
ervaar. De laatste maanden heb ik het er 
mentaal een stuk zwaarder mee. De focus ligt 
nu zo op de beperkingen. Dat is confronterend 
voor me want wie weet hoelang mijn situatie/
leven nog (zo) zal blijven. Aan het begin van 
deze lange ziekteperiode maakte ik een rouw-
proces door; het loslaten van mijn oude leven. 
Dat rouwproces herbeleef ik door die discus-
sies over de beperkingen steeds een beetje 
opnieuw. De berichtgeving over de versoepe-
lingen probeer ik te vermijden. Ik vind het heel 
dubbel en voor mij een verwarrende tijd. Ik 
gun iedereen het oude leven terug. Maar ook 
hoop ik dat sommige initiatieven, zoals online 
concerten of restaurants die bezorgen, ook na 

de pandemie blijven. Zo kunnen zieke mensen 
thuis toch ook een beetje blijven meedoen en 
worden we als groep hopelijk niet vergeten.”

Hobby’s
,,Schilderen ging niet meer, maar ik ben met 
haken begonnen, dat kan liggend. Ik haak 
plaids of babykleertjes voor bijvoorbeeld 
vrienden. Dat lukt zo nu en dan. Ik heb ook 
een grote liefde voor planten. Ik heb inmiddels 
wel zo’n vijftig stekjes in huis staan. Ook vind 
ik het leuk om met mijn hond soms wat te 
trainen. Verder mediteer ik geregeld en als het 
me lukt doe ik ook wat yoga. Vanwege snelle 
overprikkeling en de migraine verdraag ik 
muziek nog amper, dat is wel een groot gemis.”

De toekomst
,,Daar maak ik me wel zorgen over. Ik ben 
zorgafhankelijk, hoe moet het als mijn ouders 
het niet meer kunnen? Mijn toekomstdromen 
van 2004 gelden eigenlijk nog steeds. Reizen, 
een creatieve baan, in Amsterdam wonen of 
een tijd in Frankrijk verblijven. Ik zou al zo 
dankbaar zijn als ik meer zelfredzaam zou zijn 
voor mezelf en voor mijn hond kan zorgen en 
mijn ouders kan ontlasten.”

Het leuke aan dit gesprek met Mael is dat ze 
weliswaar pratend vanuit haar bed, gewoon 
Mael is met humor en in een levendig gesprek. 
Het was, meen ik, Renate Dorrestein die ooit 
schreef: ‘je hebt een ziekte, maar dat maakt je 
niet meteen een ander mens. Je deelt jezelf 
alleen nog in heel kleine hoeveelheden uit aan 
de buitenwereld.’

Hoe gaat het nu met… Mael Simon?
Castricum - In 2004 en 2005 kwamen Castricumse jongeren aan het woord in de rubriek 
Jong en Castricum. Met hulp van Robin Alstein, Puck Pelzer en Pauline van Brederode 
werden verschillende tieners geïnterviewd. Ruim vijftien jaar later blikken we terug met 
een aantal geïnterviewden van destijds. Hoe is het ze vergaan en welke dromen zijn al 
dan niet uitgekomen?

Mael is nu 34 en kampt met een multi-
systeemziekte. Foto: aangeleverd

Akersloot - Akersloot was jarenlang 
toonaangevend in de lelieteelt. Tien-
tallen telers van lelies waren hier 
gevestigd en de lelieteelt was van 
grote economische betekenis. Een 
grote trekpleister was bovendien de 
jaarlijkse lelietentoonstelling ‘De 
Liliade’. Deze Liliade trok duizenden 
bezoekers uit binnen- en buitenland. 
De telers vertrokken en de Liliade is 
geschiedenis, maar de lelies komen 
weer terug in Akersloot. In het kader 
van haar 40-jarig jubileum heeft de 
historische vereniging Oud- Akers-
loot een lelieactie opgezet met het 

doel om de lelie, de plant die Akers-
loot ooit wereldfaam bracht, weer 
veelvuldig terug te laten keren in de 
tuinen van het dorp. Bijna 450 
gemengde leliepakketten met de 
soorten Uchida, Regale en Tijgerlelie 
zijn besteld; tien leliebollen voor 
slechts vijf euro. Afgelopen weekend 
zijn de bollen verpakt en bezorgd in 
Akersloot en omstreken, compleet 
met plantinstructie. De initiatiefne-
mers hopen dat komende zomers 
menig voortuin door bloeiende lelies 
zal worden opgesierd. Laat de zomer 
maar komen!

Akersloot leliedorp in volle bloei

De lelies zijn geleverd door Van Diepen Bloemen, dat bovendien vele lelies extra 
doneerde om de gemeentelijke plantsoenen op te sieren. Het lijkt vanzelfsprekend maar het 

gebeurt niet altijd: bespreek de over-
last met de desbetre�ende buur. Niet 
klagen bij overige buren, dat lost de 
situatie niet op. Misschien hebben de 
buren niet door dat ze overlast 
veroorzaken. Krop gevoelens van 
ergernis, frustratie en woede niet op. 
De kans op een opbouwend gesprek 
neemt daardoor af. Bedenk eerst wat 
u graag wil vertellen zodat u de 
problematiek zelf ook helder voor 
ogen heeft. Bel vervolgens aan en 
blijf rustig. Vertel dat u graag met de 
buren wilt praten en vraag wanneer 
dat kan.

Luisteren naar elkaar
Eenmaal samen aan de gesprekstafel 
kunt u vertellen waar u last van heeft 
en ook wat de gevolgen daarvan 
voor u zijn. Des te beter uw buren u 
begrijpen, des te groter is de kans 
dat ze begrip tonen en bereid zijn 
naar een oplossing te zoeken. Luister 
ook naar de zienswijze van uw buren. 
Uw buur kan de situatie anders 
beleven. 
Het is raadzaam steeds uw gezamen-
lijk belang voor ogen te houden en 
samen te zoeken naar een mogelijke 
oplossing. 
Probeer niet zelf meteen met ‘de 

beste’ oplossing te komen, hoe 
geweldig die oplossing ook lijkt. 
Heeft u zich bedacht wat u de ander 
zelf te bieden heeft zodat de overlast 
kan worden beperkt? Leg gemaakte 
afspraken schriftelijk vast.

De Bemiddelingskamer helpt!
Komt u er samen niet uit? Bel dan De 
Bemiddelingskamer (projectleider 
Nathalie Peters, 06 24368153) of mail 
naar info@debemiddelingskamer.nl 
voor assistentie. 

De Bemiddelingskamer wordt 
ingezet in de gemeenten Alkmaar 
Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, 
Heerhugowaard, Koggenland en 
Opmeer en wordt ge�nancierd door 
gemeenten en woningcorporaties. 
De Bemiddelingskamer is erkend en 
heeft een landelijk keurmerk. Kijk op 
www.debemiddelingskamer.nl voor 
meer informatie.

Regio - Voorjaar: lekker genieten van de tuin! Tenzij er tuinperikelen zijn 
met de buren, zoals discussie over een schutting die te hoog of te laag is, 
schaduw van bomen of hagen, zonder overleg snoeien op elkaars erf of 
verschil van inzicht over de erfgrens. Ook kunnen aanbouw, zonne-
schermen, bladeren van de boom van de buren in uw tuin of belemme-
ring van uitzicht irritaties geven. Met hulp van De Bemiddelingskamer 
kun je escalatie voorkomen.

Tuinperikelen? Bemiddeling 
kan burenruzie voorkomen

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:
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ADVERTORIAL

Beste Castricummers, door een niet sluitende begroting staan we onder 
curatele. Per jaar komen we minimaal 1 miljoen tekort. Er is een ruime 
�nanciële reserve. Die kunnen we opsouperen. Waar maken we ons druk 
over? Toch is er reden om ons collectief heel erg druk te maken. Belang-
rijkste zorg is de kostenontwikkeling van de ambtelijke staf. Het begon 
met 50 miljoen waarvan Castricum 1/3 betaalt. Nu, na een paar jaar, is dat 
70 miljoen: 20 miljoen erbij.

In dezelfde periode zijn de subsidies toegenomen met hoogstens de 
in�atiecorrectie. Reken je de Buch kostenstijging door dan soupeert de 
Buch opnieuw vanuit Castricum ruim 1 miljoen per jaar extra op. Onze 
opbrengstenkant kan alleen verhoogd worden door verhoging van OZB 
en toeristenbelasting. Er liggen voorstellen - gedaan door de ambtelijke 
staf - die neerkomen op: bevriezen subsidies, verhogen toeristenbelas-
ting, verlagen uitgaven voor verbetering van winkelcentra, etc. Maar er 
ligt geen voorstel voor verlaging van ambtelijke kosten. Zelfs de nullijn 
aanhouden wordt geblokkeerd door de ambtelijke top plus de omrin-
gende drie gemeenten.

De Buch is ‘te zwaar’ opgezet voor onze dorpjes. Alleen door krimp van 
het aantal ambtenaren kunnen krimpende budgetten voor o.a. zwembad, 
sportverenigingen, sociale- en culturele instellingen worden voorkomen.

Enkele kleinere partijen, o.a. GDB, Forza, PvdA, CkenG en ik zien dit mis 
gaan. Maar de grote zitten, door hun verwevenheid met hun netwerken 
en hun burgemeesters, versteend op hun raadszetels. En u als inwoner 
doet ook niets. Want u weet niet wat er speelt. Het wordt u ook niet 
verteld. Er zijn geen insprekende voorzitters van ondernemersvereni-
gingen, niet van sportverenigingen, niet van culturele instellingen. Waar 
blijft u? Uw club, vereniging of instelling wordt onder uw kont afge-
broken. Ondersteun ajb de nuchtere raadsleden die we rijk zijn. Wordt 
wakker Castricum!

Leo van Schoonhoven zelfstandig raadslid

Castricum, let op uw voorzieningen

LEZERSPOST

Ik ben gewend wekelijks een plogronde te doen op Plantenhove, de 
noordkant van de Bloemenbuurt, het Walstro- en Wederikpark, omgeving 
JP Thijsseschool, sporthal- en scatebaanbuurt. Ploggen is een vreemde 
maar internationaal gebruikte term voor zwerfafvalrapen, terwijl je jogt. 
Al wandel ik gewoon hoor. Dan zie en raap je ook meer en eigenlijk is het 
schandalig dat dit nodig is!

Wat was het afgelopen dinsdag onaangenaam weer:  storm en steeds 
hevige winterse buien, dus had ik bedacht dat de wekelijkse Plogbeurt in 
mijn omgeving wel een keertje overgeslagen kon worden. Tot ik mijn 
PMD-container wegbracht en ik in onze directe omgeving al vreselijk veel 
PMD zag rondwaaien! Bleken meerdere containers overvol te zijn, deksels 
niet dicht te passen, opengewaaid en dat spul een speelbal van de wind! 
Ja PMD heeft veel volume, maar nauwelijks gewicht, dus iedereen kan 
bedenken dat het wegwaait als een deksel niet goed sluit en/of de boel 
niet is ingepakt in zakken!

Bij de eerst twee overvolle bakken ben ik nog naar de betre�ende bewo-
ners gegaan om ze hierop te wijzen, maar intussen had ik al opgeruimd 
en besloten toch maar een ronde te gaan. We hebben dit nieuwe afvalsys-
teem met containers omdat de zakken ook wel eens overlast gaven. Maar 
dat de containers zo’n probleem zouden opleveren bij sterke wind, had 
denk ik niemand verwacht. Op De Bloemen bleken zelfs twee containers 
helemaal van de stoep te zijn afgewaaid, tenminste één overvol en op z’n 
deksel gevallen gelukkig, maar de andere op z’n zijkant en ook daar een 
vreselijke troep!

Een rondgang door de rest van de wijk leverde nog erg veel andere open-
gewaaide deksels en weggewaaide troep op, waardoor mijn rondje alleen 
maar nog meer tijd bleek te kosten dan normaal! Aan mensen met te veel 
PMD wil ik vragen voortaan bij hun buren in overleg gebruik te maken 
van containerruimte en/of het spul goed in te pakken en aan te drukken 
en bij de Gemeentelijke Afvaldienst wat ze denken te doen aan het door 
forse wind van de stoep afwaaien van te lichte oranje bakken?!

Marie-Louise Janssen

PMD-afval

Regio - In 2016 is Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) begonnen met de versterking 
van de dijk rond het Alkmaardermeer. 
Nu, vijf jaar later en twintig kilometer 
verder, zijn de laatste werkzaamheden 
afgerond. Het sluitstuk was de dijk op 
eiland De Woude. Zowel het landelijk 
als het stedelijk gebied rond het 
Alkmaardermeer zijn nu beschermd 
volgens de gestelde 
veiligheidsnormen.
Een groot deel van de dijken rond het 
Alkmaardermeer voldeed niet meer 
aan de normen en moest aan de 
binnen- en/of buitenzijde versterkt 
worden. Op sommige locaties is de 
dijk ook tien centimeter opgehoogd. 
Rob Veenman, portefeuillehouder 
Waterveiligheid, is tevreden over de 
dijkversterking: ,,Het Alkmaardermeer 
is groot en het kan er behoorlijk 
spoken. Ik ben blij dat de dijken 
rondom dit meer nu weer op orde zijn 
en het achterland voor de komende 
dertig jaar beschermd is.”
Het dijkversterkingsproject Alkmaar-
dermeer kende een landelijk en een 
stedelijk deel. Het landelijke deel 

betrof de gebieden Akersloot en Klein 
Dorregeest. De oevers van drie jacht-
havens zijn aangepakt en het lande-
lijke deel van de dijk bij De Woude en 
Stierop is verbeterd. Het stedelijke 
deel van het Alkmaardermeer was 
complexer en de werkzaamheden 
raakten de achtertuinen van bewo-
ners in de gebieden Sluisbuurt, 
Zwaansmeer, Lagendijk (Uitgeest) en 
De Woude (Castricum).
Het dijkversterkingsproject is vorige 
week afgerond op eiland De Woude. 
Aan de wens van de gemeente om 
het karakteristieke beeld te behouden 
werd voldaan. Helaas is er tijdens 
deze laatste fase van het project over-
last en hinder voor bewoners 
geweest. De fundering van de nieuwe 
bestrating bleek te licht, waardoor 
hobbels tot verkeersproblemen 
leidden. Rijplaten als tijdelijke oplos-
sing waren niet ideaal, maar zorgden 
wel voor verkeersveiligheid. Het 
probleem werd vervolgens verholpen 
met een nieuwe fundering en bestra-
ting. Daarmee werd het project afge-
sloten en is het gebied rondom het 
Alkmaardermeer weer beschermd.

Dijkversterking eiland 
De Woude was sluitstuk

De Woude is weer ingericht voor bewoners, wandelaars en bezoekers. Foto: HHNK

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond aan den 
Hoef heeft afgelopen donderdag 
laten zien dat hij weer helemaal 
terug aan het front. Hij zette de 
wekelijkse tijdrit voor het snelheids-
klassement van de Kids and Parents 
Bikeschool (KPB) op zijn naam. De 
snijdend koude wind maakte het 
parcours dit keer tot een zware 
beproeving. Al snel werd duidelijk 
dat Verdonk junior er fors tegenaan 
ging. De eerste drie omlopen wist hij 
elk onder de vijf minuten te rijden, 
geen van de andere deelnemers 
bleek daartoe in staat te zijn.
Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit.
Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond aan 
den Hoef (50.19 min, PR); 2. Sem 
Beentjes, Limmen (51.24 min); 3. 
Dave van Kuilenburg, Heiloo (52.13 
min); 4. Wout Bakker, Heiloo (52.50 
min); 5. Vincent Beentjes, Castricum 
(53.08.142 min); 6. Walter van Kuilen-
burg, Amsterdam (53.08.736 min); 7. 
Bob Scholten, Akersloot (54.23 min); 
8. Vincent Tiebie, Akersloot (60.14 
min); 9. Henk Jan Verdonk senior, 
Egmond aan den Hoef (61.44 min).

Henk Verdonk junior 
staat er weer

Castricum - Bibliotheek Kennemer-
waard organiseert deze maand drie 
bijeenkomsten om online over 
boeken te praten. Heb je net een 
prachtig boek gelezen en wil je dat 
graag delen of weet je juist even niet 
meer wat je moet lezen en wil je tips? 
Doe dan mee met het online boeken-
tips-ko�e-uurtje. Ben je gek van de 
Zeven Zussen serie van Lucinda Riley? 
Meld je dan aan voor de online lees-
kring om te praten met andere fans 
van deze serie. De online bijeenkom-
sten lopen via het gebruiksvriendelijke 
platform Jitsi. Via de agenda op www.
bknw.nl/agenda kunnen belangstel-
lenden zich aanmelden. Om iedereen 
de gelegenheid te geven om mee te 
praten, werkt men met kleine groepen 
van maximaal acht personen. De 
ko�e-uurtjes voor het uitwisselen van 
boekentips vinden plaats op op 
woensdag 21 april en donderdag 29 
april van 10.30 tot 11.30 uur.
De boeken uit de Zeven Zussen-reeks 
van Lucinda Riley zijn zonder enige 
twijfel de meest gelezen boeken van 
de afgelopen twee jaar. Inmiddels zijn 
er zes delen verschenen in de popu-
laire serie, waarvan het laatste, ‘De 
zevende zus’, in mei 2021 uit zal 
komen. Wil je naar hartenlust praten 
over je favoriete boekenserie met 
andere fans? Tref hier medelezers die 
net zo enthousiast zijn over deze 
boeken. En ... wie denk jij dat de 
zevende zus kan zijn? Het maakt niet 
uit hoeveel boeken je van deze reeks 
hebt gelezen om mee te kunnen 
praten. Meld je aan voor de online 
bijeenkomst op donderdag 22 april 
om 10.30 uur.
Zin om mee te praten? Meld je op 
www.bknw.nl/agenda aan voor deel-
name. Na je online aanmelding krijg je 
een link per e-mail toegestuurd. Deze 
kun je gebruiken op je telefoon, tablet 
of computer op het tijdstip dat de 
boekenclub begint. Op de telefoon of 
tablet moet je nog wel even de ‘Jitsi 
Meet’ app downloaden en op de 
computer heb je Google Chrome 
nodig. Eventueel is het mogelijk om 
vooraf een testgesprek te voeren.

Online boekentips
en leeskring

Extra donatie gevraagd voor 
straatkinderen Kathmandu
Castricum - Het goede nieuws uit Nepal is dat het beter gaat in het land. 
De scholen zijn na een lange lockdown weer open en het economische 
leven herstelt zich van de economische crisis als gevolg van COVID-19. 
Van schaarste aan essentiële goederen is nog altijd sprake. Dat laat de 
Castricumse Stichting Straatkinderen van Kathmandu weten.

Voor de ongeveer tachtig kinderen 
(en staf ) in het tehuis dat wordt 
beheerd wordt door de stichting 
betekent het dat ze, na tien maanden 
binnen te hebben gezeten, weer de 
straat op mogen, naar school kunnen 
gaan en andere mensen kunnen 
ontmoeten. Dit tot grote opluchting 
van Lies Vink en Gerda Oosting, 
bestuursleden van de stichting. ,,We 
zijn heel trots op onze kinderen en de 
staf dat ze het zo goed hebben volge-
houden, maar het werd wel tijd hoor. 
Je ziet in Nederland dat jongeren het 
moeilijk hebben met alle beperkingen 
en dat is in Nepal niet anders”, aldus 
Lies Vink.

Teruglopende inkomsten
Gerda Oosting vult aan: ,,Daarom 
vinden we het heel belangrijk dat het 
jaarlijkse kampeeruitje van onze 
kinderen naar het strand ter gelegen-
heid van het Nepalese nieuwjaar (14 
april) doorgaat. 
De kinderen zijn er zo aan toe.” Dat 
uitje kost ongeveer tweeduizend euro 
en wordt gewoonlijk uit de opbreng-
sten van kerstmarkten en andere 
evenementen betaald. ,,Die zijn er dit 
jaar niet geweest, daardoor hebben 
ook wij te maken met teruglopende 
inkomsten. 
Met donaties konden we in ieder 
geval voedsel voor het tehuis blijven 
kopen en konden zelfs twee wat 
oudere kinderen uit het tehuis 
studeren in Japan.”

Statiegeldbonnen 
De stichting doet een beroep op 
iedereen die het werk van de organi-
satie een warm hart toedraagt om 
een (extra) donatie te doen op reke-
ningnummer NL20 ABNA 0801275490 
ten name van de straatkinderen van 
Kathmandu. Nieuw is dat men ook 
statiegeldbonnen kan sparen. 
Gerda Oosting: ,,Dat gaat heel 
eenvoudig. U bewaart ze in een enve-
loppe en wacht tot u minimaal 25 
euro hebt gespaard. Stuur vervolgens 
een e-mail naar gerdaoosting@
quicknet.nl met uw adres en ik kom 
het bij uw thuis (onder vertoon van 
legitimatie) ophalen. Alle beetjes 
helpen.”

De kinderen uit het kinderhuis in 
Kathmandu op kampeervakantie. 
Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

De stolpboerderij werd tussen 1866 
en 1869 in opdracht van Willem Bak 
gebouwd. Hij woonde hier zelf tot 
aan zijn overlijden in 1883. Hierna 
betrokken zijn dochter Barbara en 
schoonzoon Pieter Mooij de boer-
derij. In 1891 liet de toenmalige eige-
naar (Barend Scheurleer) op steen-
worp afstand van de boerderij een 
jachthuis bouwen. Dit kreeg later de 
naam ‘Huize Vogelwater’. Het land-
goed waarop beide gebouwen 
stonden kwam in 1908 in handen van 
de familie Bartels, die de boerderij 
verhuurde aan Gerrit Blokker. Het 
boerenbedrijf hield zich bezig met 
veeteelt, kleine duinteelt en schel-
penvisserij. De aangebouwde schuur 
werd gebruikt voor het drogen van 
schelpen en om de schelpenwagen 
en de paarden onder te brengen. In 
1927 is het landgoed verkocht aan de 
provincie Noord-Holland.

De schuur werd in 1933 verbouwd en 
tot de helft verkleind. Sindsdien 
wordt het de ‘Paardenstal’ genoemd. 
In hetzelfde jaar heeft architect 
Cornelis Willem Rooyaards de boer-
derij in romantische stijl gerenoveerd. 
Hij liet zich hierbij inspireren door de 
Hollandse Renaissance. Berwout is 
vervolgens twintig jaar als vakantie-

verblijf verhuurd aan de familie Hudig 
uit Rotterdam. In 1959 werden Job 
Duyvis en zijn vrouw de nieuwe huur-
ders. Na hun overlijden verkocht PWN 
de boerderij in 2013 aan hun zoon 
Eric en zijn vrouw. De stolpboerderij is 
inmiddels een rijksmonument.

Authentieke staat
Het gesloten hek met het bordje 
‘Verboden toegang’ duidt erop dat 
het echtpaar niet zit te wachten op 
ongewenst bezoek. Het hecht aan 
hun privacy. Eric, die zijn kinderjaren 
in Berwout doorbracht, wacht de 
verslaggever buiten op. De laag-
staande zon zorgt voor een warme 
goudgele gloed over de zuidkant van 
het dak. Terwijl de verslaggever de 
buitenkant van de boerderij bekijkt 
vertelt Eric dat deze nog geheel in 
authentieke staat is.

Rondleiding
Eric neemt de verslaggever mee de 
koestal in. Direct rechts van de stal 
bevindt zich een ruimte met binnen 
dieprood gekleurde houten wanden 
en een dito plafond. Het vertrek 
ademt een warme sfeer en romantiek 
uit. Eric: ,,Deze ruimte werd vroeger 
als huiskamer gebruikt. Het vertrek is 
in 1933 onder handen genomen door 
architect Royaards. Hij gebruikte hier-
voor hout uit 17e-eeuwse Amster-

damse slooppanden. In de zomer, als 
het vee buiten liep, woonde men in 
de stal. De woonkamer doet nu dienst 
als logeerkamer.” Royaards’ voorliefde 
voor de Hollandse renaissance blijkt 
uit de vitrinekast, die zich voorin 
bevindt. De schouw uit 1934 draagt 
bij aan de romantische sfeer.

Eric toont hierna de aangrenzende 
slaapkamers en de opkamer, waarvan 
het interieur en de vloerplanken nog 
uit het bouwjaar dateren. Dit geldt 
ook voor de bedstee. De in 1934 
verbouwde keuken bevat nog 
elementen uit het oorspronkelijke 
bouwjaar. Net als in de woonkamer is 
het plafond hier dieprood geschil-
derd. De gootsteen met de Delfts-
blauwe tegels, de messing kraan en 
het aanrechtblad dateren uit het jaar 
van de verbouwing. Eric opent de 
deuren van de houten servieskast, 
haalt er een wit geschilderde legplank 
uit en draait deze om. De onderkant 
heeft nog de oorspronkelijke hout-
kleur en bevat de Duitse tekst ‘Trans-
portkiste für 10,5 cm Spgr Patronen’. 
Eric: ,,De legplanken zijn gemaakt van 
Duitse munitiekisten uit de Tweede 
Wereldoorlog.”

Tweede Wereldoorlog
In de aangrenzende dars toont de 
vloer nog meer sporen van de aanwe-
zigheid van Duitsers. 
Eric wijst naar de vele inkepingen in 
het hout. ,,Als het buiten regende 
hakten de Duitsers binnen houtjes 

voor de kachel. Zowel deze boerderij 
als Villa Vogelwater bevonden zich in 
de oorlog in Widerstandsnest 37 
(Wn37). Dit complex bestond uit 24 
bunkers. Er liggen er nog een aantal 
volledig intact, onder en deels boven 
de grond. De boerderij en Villa Vogel-
water zijn in 1942 beide door de 
Duitse Wehrmacht gevorderd. In 
Berhout hebben de manschappen 
zich nog zich redelijk rustig 
gehouden. De hoge o�cieren 
verbleven in Villa Vogelwater, destijds 
een plaatselijke commandopost. Ik 
heb gehoord dat daar wel eens wilde 
feesten werden gehouden, getuige 
de dameskousen die er na de oorlog 
werden aangetro�en. In 1945 schil-

derden de Duitsers beide gebouwen 
in camou�agekleuren.” Eric loopt naar 
buiten en wijst naar enkele groene 
verfresten die zich nog op de muur 
aan de oostkant bevinden. Hij vertelt 
dat veldmaarschalk Erwin Rommel op 
24 maart 1944, tijdens een inspectie 
van de ‘Atlantic Wall’, Wn37 bezocht.”

Sporen
Lidy treft nog regelmatig sporen van 
de oorlog op het erf aan, zoals hulzen 
van mitrailleurkogels. ,,Ze komen wel 
eens aan de oppervlakte bij het 
tuinieren of door mollen.” Omdat Eric 
weet dat de verslaggever geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog in Castricum 
wil hij hem niet zonder souvenirtje 
weg laten gaan. Met een metaalde-
tector zoeken we op het erf naar 
sporen van de oorlog. We vinden een 
paar mitrailleur- en pistoolkogel-
hulzen. Dan klinkt uit de detector 
ineens een lange harde pieptoon die 
op iets groters duidt. Ligt er 
misschien een granaat? Op 20 centi-
meter diepte komt er iets tevoor-
schijn. Het blijkt een klein metaal 
politieautootje te zijn waarmee Eric in 
zijn vroege kinderjaren op de boer-
derij heeft gespeeld. Hij herkent het 
nog als de dag van gisteren en zegt 
schertsend ,,Ik raakte het destijds 
kwijt en heb hier jarenlang last van 
gehad.” Hij neemt het autootje 
lachend mee naar binnen. Het is tijd 
om afscheid van dit sympathieke 
echtpaar te nemen. De verslaggever 
dankt hen hartelijk voor de gastvrij-
heid en verlaat Berwout met het 
gevoel ooggetuige te zijn geweest 
van een monumentale parel en met 
de wetenschap dat Eric nu mogelijk 
een jeugdtrauma achter zich kan 
laten.

Geraadpleegde bronnen:
- Stichting Werkgroep Oud-Castricum
- Rapportage ‘Bouwhistorische 

Opname Boerderij Berwout’ van VIS 
Restauratie Architecten

Castricum - Verscholen in de duinen, op de grens van Castricum en Egmond, ligt duinboerderij Berwout. Deze 
stolpboerderij werd tussen 1867 en 1869 gebouwd. Binnen lijkt het of de tijd heeft stilgestaan. Je waant je 
terug in de jaren twintig van de vorige eeuw. Boerderij Berwout kent een rijke geschiedenis.

Berwout, een monumentale parel 
met een rijke historie

De voorgevel van boerderij Berwout vanaf de zuidoosthoek gezien. Het exterieur van de stolpboerderij is sinds de bouw (1866-
1869) vrijwel intact gebleven. Foto: Henk de Reus

De vroegere huiskamer met links een renaissancistische vitrinekast en rechts ervan 
een schouw uit 1934. Foto: Henk de Reus

De keuken werd in 1934 verbouwd, maar bevat nog enkele elementen uit het 
oorspronkelijke bouwjaar. Foto: Henk de Reus

Links: inkepingen in de vloer duiden op de aanwezigheid van de Duitsers tijdens WO 
II. Foto: Henk de Reus. Rechts: veldmaarschalk Erwin Rommel bezocht Wn37 op 24 
maart 1944. Foto: aangeleverd

De ‘Paardenstal’ is eind jaren 40 omgebouwd tot vakantiehuisje. Foto: Henk de Reus
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekken-
water; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaam-
woord; 17. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem
(afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskle-
dingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst
graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31.
plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33. onderdeel
van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in
India; 41. visgerei; 42. deel van etmaal; 44. god van de liefde;
46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd
mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochel-
kunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas;
58. door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Ger-
maanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig; 67. gordijn-
stang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloem-
bed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats in Zeeland; 76.
schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw
(flets); 79. Duits automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tus-
sen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86.
keeper; 87. literair product (poëzie).

Verticaal  1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan
het IJsselmeer; 4. aardig; 5. wielerterm; 6. wartaal spreken; 7.
kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.);
11. telwoord; 16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel
(afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteitsstad;
26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32.
muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. gevoel
van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke adem-
stilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43.
gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. ogenblik;
53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit;
56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59. plaats in Duitsland;
60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van
patiënten na behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjes-
naam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74.
schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbe-
dekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (afk.).
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Door Henk de Reus

Afgelopen maandag tikte Nel Tuijn-
Mooij de 100 jaar aan. De verslaggever 
mag pas langskomen als Nel naar de 
kapper is geweest, want je wilt toch 
wel goed op de foto staan als je net 
100 bent geworden. Als je haar ziet 
denk je met een midden tachtiger te 
maken te hebben. Ze oogt zeer vitaal 
en ze ziet er verzorgd uit. Het is niet 
alleen de verschijning die je op het 
verkeerde been zet, Nel blijkt ook nog 
eens helder van geest te zijn. Bij het 
interview haalt ze feilloos herinne-
ringen op en beschrijft ze moeiteloos 
haar leven.

Jeugd
Nel groeide op in een tijd dat meneer 
pastoor een oogje in het zeil hield als 
het om de gezinsgrootte ging. Haar 
ouders kregen twaalf kinderen. Nel was 
het op één na jongste kind. Al haar 
broers en zussen zijn inmiddels over-
leden. De vader van Nel was brandstof-
handelaar in Limmen. Toen Nel net van 
school kwam ging ze meteen in de 
huishouding werken. Er heerste 
armoede en er moest geld op de plank 
komen. Ze trad in dienst bij het gezin 
van meester Mok. Ze maakte mee dat 
de vrouw des huizes in de oorlog 
getro�en werd door een granaatscherf. 
Dit moment had grote impact op haar. 

,,Ik had het geluk dat ik boven aan de 
trap naar de overvliegende Tommies 
keek en net buiten schot bleef. Het 
geluid van de bommenwerpers zal ik 
altijd blijven herkennen.”

Jan
Vlak na de oorlog ontmoette Nel haar 
latere man Jan op een van de 
Limmense buurtfeesten. Op 30 januari 
1947 gaven zij elkaar het ‘jawoord’ en 
gingen aan de Hogeweg wonen. 

Nel: ,,Er was vlak na de oorlog nog veel 
armoede en Jan opperde het idee om 
naar Canada te emigreren. Daar zou 
het veel beter zijn. ,,Ik was wel meege-

gaan, maar was achteraf toch wel blij 
dat dit niet doorging. Jan wist heel veel 
van bloembollen. Tijdens zijn werk-
zame leven was hij bloembollen keur-
meester.” Jan en Nel woonden ook 
enige tijd aan de Middenweg en 
betrokken uiteindelijk een apparte-
ment aan de Lage Weide.
Ze kregen drie dochters en vier zonen. 
,,Drie van mijn kinderen zijn inmiddels 
70-plus”, zegt Nel met enige trots. ,,Wie 
kan dit nog meer van zichzelf zeggen?” 
De familie is inmiddels uitgebreid met 
tien kleinkinderen en zeven achter-
kleinkinderen. Nel moet wel even 
nadenken voordat ze de getallen 
boven water heeft. Terwijl zoon Jos, die 
ook bij het gesprek aanwezig is, nog 
aan het tellen is heeft Nel het 
antwoord al.

Natuur
Nadat ze 62 jaar getrouwd waren 
(2009) overleed echtgenoot Jan. Nel is 
niet bij de pakken neer gaan zitten. 
Met haar positieve instelling en veer-
kracht pakte zij de levensdraad snel 
weer op. Tot haar 97ste bleef Nel aan 
de Lage Weide wonen. Omdat ze er 
behoefte aan had om af en toe eens 
een gesprek met leeftijdsgenoten te 
voeren verhuisde ze naar haar huidige 
appartement in De Cameren. Hier 
woont ze met veel plezier. Nel: ,,Ik 
geniet intens van mijn kinderen en 
(achter)kleinkinderen.” Nel heeft een 
intense band met de natuur. ,,De 
luchten zijn prachtig, met name als de 
wind uit het noorden komt. Elke zons-
opkomst en zonsondergang kan ik 
goed zien vanuit mijn appartement. Ik 
geniet van de vogeltjes op het terras 
en van een volle maan.” 
Uit alles blijkt dat Nel nog midden in 
het leven staat.

Hobby’s
Nel legt graag een kaartje met de 
andere bewoners. Als er iemand een 
verkeerde kaart opgooit of verzaakt 
roept Nel al gauw ‘ho, ho’. Ze heeft nog 
een scherpe geest en niemand gaat 
met haar aan de loop. In haar kamer 
draait ze graag klassieke muziek en als 
het even kan maakt ze elke dag een 
ommetje met haar rollator.

Leeftijd
Nel geeft aan nooit het verlangen te 
hebben gehad om 100 te worden. Ze 
zegt dat het haar gewoon is over-
komen. Voor hen die gezond 100 willen 
worden heeft Nel wel een aantal 
adviezen. ,,Neem dingen niet te zwaar 
op, blijf altijd lachen en verbeter de 
wereld door bij jezelf te beginnen”. Elke 
dag een ‘happy hour’ vindt ze ook 
belangrijk. 

Ze doelt dan op het glaasje port dat ze 
elke dag achterover slaat. De port 
wordt naar binnen ‘gesmokkeld’ door 
haar dochter Rieneke, die tevens haar 
buddy is. Ze staat garant voor alle zorg 
die De Cameren niet kan leveren en 
kookt regelmatig voor haar moeder.

Draaiorgel
Dan wacht Nel beneden een verras-
sing. Op het pleintje buiten staat een 
draaiorgel dat vrolijke muziekklanken 
laat horen. Het is een verrassing waar-
voor haar kinderen gezorgd hebben. 
Binnen hebben alle bewoners inmid-
dels ko�e met gebak gekregen. Op elk 
gebakje staan de cijfers 1-0-0.
Natuurlijk wil je weten hoe oud de 
jarige Job hoopt te worden. ,,We zullen 
wel zien”, zegt Nel. ,,We beginnen 
morgen gewoon weer bij 1.” Het tekent 
haar nuchterheid.

Limmen - In het jaar dat Nel Tuijn-Mooy het levenslicht ziet (1921) worden ook de Engelse komiek Tommy 
Cooper, de vorige week overleden prins Philip en atoomgeleerde Andrej Sacharov geboren. De Japanse kroon-
prins Hirohito bezoekt Nederland en het hormoon insuline wordt ontdekt.

Limmense Nel Tuijn-Mooij mag zich ‘eeuweling’ noemen

Nel Tuijn-Mooij mag zich sinds afgelopen maandag ‘eeuweling’ noemen. Foto: Henk de Reus
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Vervolg voorpaginaverhaal

De situatie van Bad Noord, dat een 
half jaar mag staan, is anders dan die 
van de jaarrondpaviljoens. Toch raakt 
het de eigenaren van deze vesti-
gingen ook wat er met Pasen is 
gebeurd. Vincent Meurs, eigenaar 
van Zeezicht, licht toe: ,,Dit soort 
natuurgeweld is schrijnend en geeft 
aan dat er langs de hele kust wat 
moet gebeuren. Castricum is wat dat 
betreft nog een van de betere loca-
ties. Je moet de paviljoens binnen 
bepaalde marges neerzetten en daar 
moet je met elkaar zien uit te komen. 
Met het hoogheemraadschap 
hebben we vorig najaar een goed 
gesprek gehad, waarin is afge-
sproken dat het in verband met de 
coronamaatregelen niet nodig is dat 
de paviljoens dit jaar worden 
verplaatst. Komend najaar wordt met 
het hoogheemraadschap besproken 
of de voorgenomen verplaatsingen 
in 2022 wel of niet �nancieel haal-
baar zijn. Overigens ben je niet 
verplicht om naar voren te gaan, 

maar kan je er ook voor kiezen om 
op dezelfde plek te blijven. Dan moet 
het gebouw wel de hoogte in, zodat 
het zand er onderdoor kan stuiven. 
Het is wel zaak dat je met elkaar 
beslist hoe je veilig kunt 
ondernemen.”

Terp
Richard Groot, eigenaar van Deining, 
heeft niet gewacht met het 
verplaatsen van zijn paviljoen en 
ontwikkelde een nieuwbouwplan in 
combinatie met een nieuw onder-
komen voor watersportcentrum 
Sports at Sea. Dat gebouw, dat 
hydraulisch op stalen palen op en 
neer kan bewegen, zou er voor 
komend badseizoen moeten staan. 
Dat lukte niet door het uitblijven van 
de natuurvergunning die achteraf 
niet nodig was. Groot: ,,We hebben er 
nu voor gekozen om het gebouw 
tijdelijk neer te zetten op stelcon-
platen, het geheel in het najaar weg 
te halen en dan alles weer op te 
bouwen zoals we voor ogen hadden. 
We hadden nu ook weg kunnen 

spoelen, maar gelukkig staan we op 
een soort terp. Maar het water kwam 
wel tot vier meter voor de gevel. Al 
met al heb je het over een investe-
ring van een kleine vier ton voor iets 
wat je eigenlijk niet wilt. Want 
waarom zou je moeten opschuiven? 
We hebben hier zo’n beetje de 
breedste duinenrij van Nederland.”

Stuifoverlast
Ook strandvonder Dirk Bakker vraagt 
zich af of het hoogheemraadschap 
het juiste beleid voert: ,,Aan de ene 
kant moeten de paviljoens naar 
voren, maar aan de andere kant 
worden er kerven in de duinen 
gemaakt voor de verstuiving van 
zand richting de duinen. Verplaatsing 
van de paviljoens naar voren geeft 
alleen maar stuifoverlast en voegt 
niets toe. Het is beter als Rijkswater-
staat de kust aanvult met zand op de 
plekken die te zwak dreigen te 
worden. En wat de wind maandag 
betreft: die kwam uit het noord-
westen en had een kracht van zes of 
zeven. Als die acht of negen wordt, 

kan je langs de hele Nederlandse 
kust puinruimen. De ondernemers, 
met uitzondering van Marcel Rinsma, 
hebben dus geluk gehad.”
Facebook
De ramp omtrent Bad Noord hield 
ook de gemoederen op Facebook (Je 
bent Castricummer Als…) bezig. 
Strandwethouder Ron de Haan 
plaatste daarop het volgende 
bericht: ,,Sterkte aan de strandonder-
nemers en de huisjeseigenaren met 
het trotseren van de noordwester-
storm. De beelden, die we vandaag 
te zien krijgen, zijn heftig. Gelukkig 
hebben we in 2020 nog net de eis 
kunnen afwenden dat de paviljoens 
en huisjes dit jaar tientallen meters 
zeewaarts verplaatst moesten zijn 
om een watervergunning te 
verkrijgen en kunnen we tien jaar 
vooruit kijken (en zien wat de duinen 
doen).”

Volgens raadslid Gerard Brinkman 
(GroenLinks) ging het wel om wind-
kracht acht à negen. Hij noemde dit 
‘geen hele zware storm’ en voegde 
daaraan toe: ,,Ook was het geen 
super hoogwater. Als het dan toch zo 
mis gaat met een noordwestenwind, 

kun je je afvragen of de discussie niet 
zou moeten gaan over een betere 
kustverdediging. Maar vooral over 
klimaatregelen om de zeespiegelstij-
ging te stoppen. Met een discussie 
over huisjes naar voren of achteren, 
wel of niet op palen, pak je het 
werkelijke probleem niet aan.”

Reactie hoogheemraadschap
Ondanks dat het zeewater de strand-
paviljoenhouders ondertussen tot de 
lippen staat, heeft het hoogheem-
raadschap vorige week verklaard vast 
te willen houden aan de eerder afge-
sproken maatregelen en dat ‘de 
ondernemers alsnog moeten meebe-
wegen’. Over het incident met Bad 
Noord werd gezegd: ,,Het stormsei-
zoen loopt van 15 oktober tot 15 
maart, in die periode mogen er geen 
strandhuisjes worden geplaatst. 
Tweede Paasdag viel daar buiten.”

Kortom, het laatste woord over deze 
heikele problematiek is nog niet 
gezegd. Het is ook voor de strandon-
dernemers te hopen dat de terrassen 
eind april weer open mogen, zodat 
er alvast iets van de omzetschade is 
terug te halen.

‘Langs de hele kust moet iets gebeuren’

Schade aan paviljoen Zee- en Strandzicht in 1965. Foto: Oud-Castricum

Deining op 5 januari 2012. Foto: Oud-Castricum.

Castricum - Een volwassen bruinvis van ruim anderhalve meter lang is vorige week aangespoeld op het strand van Castricum aan Zee. Het dier mist een �ipper en had verwondingen aan de buik.
Het is niet de eerste keer dat er een bruinvis wordt gevonden op het Castricumse strand, weet strandwethouder Ron de Haan. Vorig jaar spoelden zes dode dieren aan, in 2019 waren dat er vier. ,,Jaarlijks 
komen zo’n 300 bruinvissen en zeehonden in de buurt van de kust. Dode dieren worden door de gemeente opgeruimd, de provincie is verantwoordelijk voor de opvang voor dieren die nog wel in leven 
zijn.” Foto’s: Dirk Bakker en Ed Stuijt.

Bruinvis slachtoffer van noordwesterstorm
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Bakkum - Ook dit jaar doet natuur-
duintuin De Doornduyn weer mee 
aan de open tuindagen. Deze vinden 
plaats op 17 en 18 april en bieden de 
mogelijkheid om de zogenoemde 
groene route te volgen. In de natuur-
tuin aan de Duinweg 2 zijn de scilla, 
hepatica, fritillaria, corydalis, helle-
borus, narcissen en nog veel meer 
soorten te bekijken.
De tuin strekt zich uit over een 
oppervlakte van 2,5 hectare en biedt 
volop gelegenheid om te komen 
wandelen en genieten van het vele 
moois dat er te zien valt. Uiteraard 

geldt hierbij dat alle bezoekers die 
geen huishouden vormen ander-
halve meter afstand tot elkaar dienen 
te houden. Bezoekers die met de 
auto komen, kunnen het voertuig 
parkeren op het driehoekje 
Duinweg/Madeweg of op het 
parkeerterrein bij de Noorderstraat. 
De Doornduyn is van 11.00 tot 16.00 
uur geopend en de toegangsprijs 
bedraagt vier euro per persoon. Vrij-
willigers die graag willen meehelpen 
bij het onderhouden van de tuin zijn 
van harte welkom. Kijk op www.
doornduyn.nl voor meer informatie.

Natuurtuin De Doornduyn
open voor publiek

De corydalis, ook wel voorjaarshelmbloem of vingerhelmbloem genoemd, staat 
rond deze tijd een volle bloei. Foto: aangeleverd

Castricum - Vaak komen organisa-
ties in aanmerking voor donaties 
vanuit fondsen voor het realiseren 
van bepaalde projecten. Maar welke 
fondsen zijn er en hoe kijken ze naar 
jouw organisatie? 
De Vrijwilligers-Informatie-Punten in 
de BUCH-gemeenten organiseren in 
samenwerking met Annelies 
Hopman, vrijwilliger bij de Sesam-
academie, op dinsdag 11 mei een 
kosteloze online workshop rond dit 
thema. Fondsenwerving bestaat 

voor 75% uit ‘het verhaal vertellen’. 
Het is een vak apart en deelnemers 
aan de workshop krijgen veel 
handige tips om zelf aan de slag te 
gaan. 

Via www.vrijwilligersacademiebuch.
nl kunnen deelnemers zich 
aanmelden. De workshop duurt van 
20.00 tot 21.15 uur. Voor eventuele 
vragen kan contact worden gelegd 
met Sigrid Wijsman via nummer 06 
48500912.

Online workshop fondsenwerving

De stichting zet zich in voor het 
behoud en de versterking van de 
natuur en de landschappelijke en 
cultuur-historische kwaliteiten van 
het groene gebied rond de dorpen 
Akersloot, Bakkum, Castricum, De 
Woude, Limmen, Uitgeest, Beverwijk 
en Heemskerk. Van west naar oost, 
over een afstand van slechts tien 
kilometer, omvat dit gebied een even 
divers als typisch Noord-Hollands 
landschap: strand en duinen, geest-
gronden, poldergebieden en het 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer. 
Gelegen aan de rand van de metro-

poolregio Amsterdam en tussen 
Alkmaar en Beverwijk, is deze groene 
oase van grote waarde voor mens en 
natuur. Nu excursies en samenkom-
sten niet kunnen doorgaan is het 
anderszins onderhouden van het 
contact met de donateurs van groot 
belang. Om alle taken goed te 
kunnen vervullen is meer mens-
kracht nodig.

Afdelingen
De stichting is geen eigenaar en 
geen beheerder van natuurterreinen, 
maar waakt over het landschap in 

het algemeen. Zij is vertegenwoor-
digd in verschillende klankbord-
groepen, bestudeert provinciale en 
gemeentelijke plannen die van 
invloed zijn op het buitengebied en 
denkt daarover mee. De stichting 
werkt met afdelingen die aange-
stuurd worden door een coördinator. 
Vanuit de afdelingen met een eigen 
aandachtsgebied worden plannen 
gevolgd en zo nodig daarop 
gereageerd. 
De Stichting zoekt vrijwilligers voor 
de afdelingen Uitgeest, Heemskerk 
en Beverwijk en voor de afdeling 
Castricum versterking uit Limmen, 
Akersloot en De Woude. Er is 
behoefte aan een breed spectrum 
aan talenten. Op https://alkmaarder-
meeromgeving.nl is veel meer infor-
matie te vinden. Belangstellenden 
kunnen zich via secretariaat@
Alkmaardermeeromgeving.nl voor 
een online of telefonische kennisma-
king aanmelden.

Castricum - Met de lockdown en de avondklok is onze samenleving deels 
op de rem gezet. Dit geldt echter niet voor de Stichting Alkmaarder-
meeromgeving, deze stichting draait op volle toeren. Een nieuwe website 
is in gebruik genomen en daaraan is nu een beeldbank gekoppeld. De 
eerste resultaten zijn al te zien. De beeldbank is tot nu toe doorzoekbaar 
op afbeeldingen van de Westwouderpolder, de omgeving van Akersloot 
en Uitgeest. Verder vragen de regionale energiestrategie, de omgevings-
visie van de gemeente Castricum, de Kadernota strandgebied en het inte-
graal verkeersplan de aandacht van de organisatie.

Stichting Alkmaardermeer-
omgeving in coronatijd

De stichting zet zich in voor het behoud van natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten in het buitengebied, zoals dit mooie 
landschapsbeeld aan de oostrand van Uitgeest. Foto: Ernst Mooij

LEZERSPOST

College negeert verkeersplan Fietsersbond in zijn 
zienswijze omtrent het OntwerpTracebesluit, aldus de 
Fietsersbond in zijn nieuwsbrief. Verontrustend om 
een aantal redenen:

1. De gemeenteraad is bezig onderzoek te doen naar 
verschillende varianten ter oplossing van o.a. het knel-
punt Beverwijkerstraatweg, in het kader van het Inte-
graal Verkeersplan (IVP). Vorig jaar is met ruime meer-
derheid door de gemeenteraad de variant van de Fiet-
sersbond, met steun van een groot aantal 
maatschappelijke organisaties, aan de varianten 
toegevoegd. Waar de overige varianten inzetten op 
ongelijkvloerse oplossingen, gericht op de doorstro-
ming van het autoverkeer, gaat het voorstel van de 
Fietsersbond uit van optimalisering van de bestaande 
situatie. In de zienswijze van het college worden 
alleen ongelijkvloerse oplossingen als ‘enige juiste 
oplossing’ genoemd.

2. De gemeente heeft ook een maatschappelijke 
denktank als vorm van burgerparticipatie geïnstal-
leerd. Hierover wordt in de zienswijze van het college 
met geen woord gerept. Wordt die denktank en het 
alternatief van de Fietsersbond daarmee overboord 
gekieperd?

We zijn het erg eens dat er iets moet worden gedaan 
met het knelpunt Beverwijkerstraatweg.

Daarbij is het verbeteren van de veiligheid van het 
grootste belang. Dat het college daarbij ook de door-
stroming voor het autoverkeer en passant meeneemt 
is ter meerdere glorie van de auto, maar heeft op zich 
geen relatie met de veiligheid van de overgang Bever-
wijkerstraatweg. Ongelijkvloerse oplossingen bevor-
deren de doorstroming, maar trekken meer (ook 
ongewenst) autoverkeer aan en vergroten daarmee 
de onveiligheid in het dorp: het wordt drukker en 
onveiliger.

Veel maatschappelijke groepen hebben de variant van 
de Fietsersbond omarmd. Wij noemen onder andere: 
de groep Zuidoostelijke Randweg Nee, de groep 
Westelijke Randweg Nee, de overleggroep Zanderij 
Noord Autoluw en de Fietsersbond. Het ontstaan van 
een groep tegen de ondertunneling die op de Stati-
onsstraat/Mient uitkomt en veel extra verkeer het 
dorp intrekt via de te nauwe Ruyterweg, laat zich 
voorspellen.

Wij vragen in ieder geval dat de variant van de Fiet-
sersbond, die op veel maatschappelijke steun kan 
rekenen, serieus genomen wordt, zoals door uw raad 
besloten, en dringen er daarom ook op aan dat de 
gemeente z’n concept zienswijze in bovengenoemde 
zin aanpast. De zienswijze die op 13 april moet zijn 
ingediend bij het ministerie.

Evert Ho�and, namens Overleggroep Zanderij 
Autoluw

Verkeersplan Fietsersbond

LEZERSPOST

Eind februari schreef deze krant over een nieuwe locatie voor de �exwo-
ningen. Als ondernemers van de Castricummer Werf hebben we al 
langere tijd aangegeven dat het plaatsen van wooncontainers binnen de 
geluidszone van ons drukke industrieterrein onwenselijk is. We zijn blij 
dat de gemeente erkent dat onze groep ondernemers belangrijk is in 
zowel economische als sociale zin. We zijn de raad, die de motie ‘Revitali-
satie Castricummer Werf’ aangenomen heeft, en daarmee college en 
ambtenaren aan het werk heeft gezet, erkentelijk. Door hen zijn langja-
rige en kostbare rechtszaken voorkomen en kunnen we vanaf nu gaan 
opbouwen. Op dit moment zijn we constructief in gesprek met de 
gemeente en een adviesbureau. De wens onder de ondernemers om te 
verduurzamen is groot. We moeten als bedrijventerrein in totaliteit 
moderniseren en kunnen daarvoor nu samen aan de slag.

We zijn blij dat de ondernemers niet belemmerd worden in onze toekom-
stige ontwikkeling. De Castricummer Werf moet planmatig op niveau 
gebracht worden. De verduurzaming kan nu op gang komen, net als de 
verbetering van de veiligheid. We zijn blij dat enkele wethouders geïnte-
resseerd zijn geraakt in dit hard werkende stukje Castricum. Het college 
en de raad kunnen nu samen met ons gaan werken aan een toekomstbe-
stendige, duurzame, veilige en moderne werf. Die upgrade gaat nu echt 
op gang komen. Het bestuur wil de Ondernemersvereniging Castricum 
bedanken voor hun hulp om het con�ict met de gemeente tot een goed 
einde te brengen. We zien weer perspectief.

De ondernemers van de Castricummer Werf

Pluim voor de gemeente
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Akersloot - De Rembrandtschool 
doet met vijf groepen mee aan de 
lessen van Schooljudo. Men is heel 
enthousiast over het programma. De 
zeven waarden van Schooljudo 
(vertrouwen, samenwerken, respect, 
beheersing, weerbaarheid, disci-
pline en plezier) maken kind en klas 
krachtig. Deze waarden staan 
centraal binnen een doorlopende 
leerlijn. Schooljudo gelooft dat 
ieder kind uniek is en dat judo het 
ultieme middel is om een kind in zijn 
of haar kracht te zetten, zowel moto-
risch als sociaal-emotioneel. Met 
echte judomatten en judopakken 
tovert Schooljudo het gymlokaal 
voor acht weken om tot een dojo.

De Japanse pedagoog Jigoro Kano 
bedacht judo in 1882 als onderwijsme-
thodiek en weerbaarheidstraining voor 
lichaam en geest. Hij was ervan over-
tuigd dat de uitoefening van judo zou 
leiden tot het worden van een sympa-
thieker mens in een gezonder lichaam. 
Die eeuwenoude �loso�e heeft 
Schooljudo omgezet in een moderne 
methodiek, die bestaat uit spelvorm 
om aan de fysieke en sociaal-emotio-
nele ontwikkeling van een kind te 
werken. Naast de lessen op de mat 
krijgt de school gedurende het hele 
schooljaar toegang tot een digitale 
leeromgeving. ,,We zoeken hierin de 

belevingswereld van kinderen op door 
de waarden te koppelen aan 
Disneyverhalen. Middels praatlessen, 
werkbladen en energizers leren wij 
kinderen ontdekken wat waarden als 
vertrouwen, respect en discipline voor 
hen betekenen. Ook leren de kinderen 
te re�ecteren en elkaar te 
complimenteren.’’

Cecile Kuijpers, leerkracht van De 
Rembrandtschool, vertelt: ,,De 
Rembrandtschool staat voor goed 
onderwijs en een �jne sfeer, zodat 
ieder kind zich zo optimaal mogelijk 
kan ontwikkelen. Naast kennis, brengt 
de school de leerlingen allerlei vaar-
digheden bij, waardoor zij goed voor-
bereid zijn op het vervolgonderwijs en 
de toekomst. Ieder kind is anders. Er 
wordt gezorgd voor een zo passend 
mogelijk onderwijsaanbod voor alle 
kinderen en we hechten veel waarde 
aan samenwerking met
ouders. Wij dagen kinderen uit en 
geven de ruimte om zichzelf in een 
veilige omgeving te ontwikkelen en 
groeien naar een zelfstandig persoon. 
Dit komt goed tot uiting binnen het 
programma van Schooljudo. Naar 
elkaar luisteren en niet over je grenzen 
gaan, zijn belangrijke punten.’’ Meer 
weten? Kijk op https://schooljudo.nl of 
neem contact op met Anne (anne@
schooljudo.nl / 023 3036800).

Schooljudo een succes

Alle genoemde sportactiviteiten worden gratis aangeboden. Foto: Team Sportservice Kennemerland

Wie mee wil doen aan de buitenacti-
viteiten kan zich op de website www.
noordhollandactief.nl inschrijven. 
Hier is alle informatie terug te 
vinden, waaronder de aanvangs-
tijden per groep. Vanwege de corona 
maatregelen mogen ouders/verzor-
gers niet blijven kijken bij de 
activiteiten.

28 april
Bootcamp en atletiek op speelplein 
Heliomare Heemskerk. Verschillende 
renspelen en krachtoefeningen op 
een speelse manier.

29 april
Sportcarrousel bij AVC Castricum. 
Atletiek van AVC, beachvolleybal van 
2Beach/VV Croonenburg en het 
spannende mikspel Nerfbattle.

30 april
Voetbal voor meisjes bij ADO’20 
Heemskerk. Een leuke training en 

onderlinge partijtjes voor meiden 
o.l.v. ADO’20-trainers. Camping-
games bij park Vuurbaak Limmen. 
Een circuit met leuke buitenspellen 
zoals o.a. jeu de boules, badminton, 
frisbee en reuzenvoetbal.

3 mei
Sportinstuiven op het grasveld 
achter Otterkolken Heemkerk. 
Verschillende activiteiten zoals een 
luchtkussen, knotshockey, twister, 
mikken met de Nerfguns, circus-
trucjes en meer.

4 mei
Sportinstuiven met scoutingspel bij 
Scouting Limmen. Verschillende acti-
viteiten zoals knotshockey, twister, 
mikken met de Nerfguns, circus-
trucjes en een actief bosspel met 
Scouting Limmen.

7 mei
Beach sporten bij DSS Heemskerk. 

Beachhandbal met DSS, beachvol-
leybal en voetbal.

10 mei
Sportmix op speelveld Duitslandlaan 
Heemskerk. Een mix van basketbal, 
knotshockey en trefbal.

Alle bovenstaande activiteiten zijn 
voor kinderen uit groep 3 t/m 8, de 
sportinstuiven zijn vanaf groep 1 t/m 
8.

Sportieve speurtochten
Met de app Seppo in teamverband 
op zoek naar de tien sportieve loca-
ties die op de kaart zijn aangegeven. 
Er zijn tochten in de plaatsen Akers-
loot, Castricum, Heemskerk en 
Limmen. Speciaal voor de meiva-
kantie zijn drie nieuwe tochten 
toegevoegd. Ga naar www.team-
sportservice.nl/kennemerland voor 
de inlogcodes en instructie.

Buurtsportcoach
Buurtsportcoach Bart staat gedu-
rende de meivakantie op diverse 
plekken in Heemskerk met gratis 
activiteiten. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Ga naar www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland voor het 
programma van Bart.

Castricum/Heemskerk - Team Sportservice Kennemerland organiseert in 
de meivakantie weer sportieve activiteiten voor kinderen uit groep 1 t/m 
8 die in de gemeente Castricum of Heemskerk wonen of in deze 
gemeenten naar school gaan. Van 28 april tot en met 10 mei worden 
maar liefst acht gratis buitenactiviteiten aangeboden. Ook is het weer 
mogelijk om met het gezin een of meer sportieve speurtochten te spelen. 
Deze zijn ook gratis en op een tijdstip naar keuze te doen.

Gratis activiteiten en 
speurtochten in de meivakantie

Bakkum - Nikki Hakkesteegt is 
gestopt als jeugdtrainster bij TC 
Bakkum. Tien jaar lang heeft ze 
jeugdleden de vaardigheden van 
het tennissen bijgebracht. Nu gaat 
ze verder als regiocoördinator 
aangepaste sporten.

Vorig maand organiseerde TC Bakkum 
op de eigen tennisvelden al een 
afscheidsevenement voor Nikki. 
Verdeeld over verschillende tijden 
hebben hieraan in totaal bijna 
honderd kinderen deelgenomen. Een 
ongelofelijke opkomst waaruit de 
waardering voor Nikki duidelijk naar 
voren is gekomen. Nikki heeft de 
afgelopen jaren honderden kinderen 
het plezier in tennis laten beleven 
met haar enthousiasme en inzet. TC 
Bakkum heeft al jaren circa tweehon-
derd jeugdleden en dit is mede haar 
verdienste.

Een aantal jaar geleden is Nikki 
gestart met het les geven aan een 
groepje kinderen met het syndroom 
van Down. Jarenlang kwam een 
jongetje zijn broers en zus aanmoe-
digen bij de wedstrijden en nu kon hij 
zelf ook tennisles krijgen van juf Nikki, 
samen met een paar vriendjes en 
vriendinnetjes! Op dat moment is de 
interesse van Nikki in het geven van 
tennisles aan kinderen met andere 
behoeften verder ontwikkeld en is ze 
ook les gaan geven aan rollers.
Nikki gaat nu aan de slag als regioco-
ordinator aangepaste sporten bij 
Team Sportservice in de regio Amstel- 
en Meerlanden. Ze wordt een spin in 
het web tussen mensen met een 
beperking, de sportaanbieders en ook 
gemeenten, zorginstellingen en 
dergelijke. Ze is in deze functie 
verantwoordelijk voor alles wat met 
aangepaste sporten te maken heeft. 

Een prachtige uitdaging die Nikki op 
het lijf is geschreven. Bij TC Bakkum 
blijft ze nog één avond in de week 
tennisles geven aan de senioren.

Jeugdtrainster Nikki neemt 
afscheid van TC Bakkum

Nikki Hakkesteegt bij haar afscheid als 
jeugdtrainster van TC Bakkum. Ze blijft 
nog wel aan de club verbonden. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Velen hebben hun hoop 
gevestigd op 1 juli als datum om 
weer meer mogelijkheid te hebben 
na de huidige coronacrisis. ,,Goed 
nieuws”, vinden Anne-Marie en 
Natalie. Zij coördineren de jaarlijkse 
KidsVakantieCocktail. ,,Een geweldige 
kindertraditie in de CAL-gemeente en 
als er meer kan dan zijn deze kinder-
activiteiten in de zomervakantie het 
eerste wat voorbij komt.” Voor de 
basisschoolleeftijd worden sportieve, 
leerzame, educatieve en gezellige 
activiteiten georganiseerd in samen-
werking met verenigingen en andere 
organisaties. ,,Elk jaar proberen we 
nieuwe clubs erbij te krijgen, dat lukt 
vaak en dat zie je ook terug in de 
�yers die naar alle basisscholen gaan 
en uitgedeeld worden aan 3500 leer-
lingen.’’ Eén van de nieuwe vereni-
gingen in het project is CSV Handbal.

Voorzitter Xander Blankesteijn van 
CSV: ,,We bestaan al ruim zeventig 
jaar met circa honderd jeugdleden en 
zestig volwassen leden. Ik merk dat 
het bij iedereen binnen onze club 
jeukt om weer te mogen sporten en 
bewegen. Vooral het contact met 
andere leden wordt gemist. Ook de 

vrijwilligers kijken uit naar het 
moment dat er weer wat georgani-
seerd kan worden, zoals ons jaarlijks 
schoolhandbaltoernooi waar 
‘normaal’ ruim 350 kinderen aan deel-
namen. Door onze deelname aan de 
KidsVakantieCocktail is het seizoen 
nu nog uitgebreider opgezet, waar-
door kinderen zich de gehele zomer-
vakantie niet hoeven te vervelen.’’

In 1999 is Stichting Welzijn Castricum 
gestart met verschillende activiteiten 
om de kinderen die niet op vakantie 
kunnen toch een leuke zomerva-
kantie te geven. In de loop der jaren 
is de KVC groter en groter geworden. 
,,We doen graag een oproep; als je 
een creatieve of sportieve kinderacti-
viteit binnen je vereniging of organi-
satie hebt en die kan in de zomerva-
kantie én voor basisschoolleeftijd (4 
t/m 12 jaar), denk dan eens aan de 
KidsVakantieCocktail. Het is een 
samenwerkingsverband en voor ons 
een vrijwilligersklus om de �yer te 
maken. Stuur een e-mail naar kvc.
castricum@gmail.com voor aanmel-
ding. We hopen dat je aan wilt sluiten 
bij de leukste kindertraditie in onze 
gemeente.’’

Komt er een KidsVakantie-
Cocktail in de zomervakantie?

Links bij de vlag; Anne-Marie en Merle, in het doel; Xander, jeugdleden; Noor, Jill, 
Max en Lars, rechts bij de vlag; Natalie & Sander hebben er zin in. Foto: Nico Lute



Piramide der Nederlandse letteren
Flip Hammann: “Het blad ‘Vestdijkkroniek’ komt twee keer per 
jaar uit en is een uitgave van de Vestdijkkring, een groep die het 
werk van Vestdijk levend en in ere houdt. Deze kring is vrij snel 
na de dood van Vestdijk (1971) in 1972 opgericht. De ´Vestdijk-
kroniek´ bevat afwisselend wetenschappelijke artikelen, analyses, 
interviews en zaken over het leven van Vestdijk. 

Vestdijk gold bij zijn dood als de grote piramide der Nederland-
se letteren. Hij was echter niet iemand die graag in de publiciteit 
trad. Hij is daarom eigenlijk ook verdrongen door een jongere 
generatie schrijvers die veel handiger omging met media als te-
levisie. Gedurende zijn leven werd Vestdijk veel gelezen, maar na 
zijn dood is veel van de belangstelling teloorgegaan, iets wat ei-
genlijk in de Nederlandse letteren best regelmatig voorkomt. Kijk 
maar eens naar andere grote schrijvers als Willem Frederik Her-
mans, Gerard Reve en Harry Mulisch.  

Leven van Vestdijk
De grootvader van Simon Vestdijk was een vondeling die werd 
gevonden op de hoek van de Oostvest en de Dijkstraat in Haar-
lem, bij de Koepelgevangenis. Zo kreeg zijn grootvader zijn ach-
ternaam Vestdijk, gerelateerd aan waar hij als vondeling werd 
aangetroffen. Zijn grootvader had later een sportschool waar 
schermlessen werden gegeven in de Schagchelstraat in Haarlem. 
In het glas-in-loodraam boven de deur is dit nog te zien. Op den 
duur zijn de ouders van Simon Vestdijk in Amsterdam en daar-
na in Harlingen terechtgekomen, waar Simon Vestdijk werd ge-
boren. Hij was enig kind van een gymnastiekleraar en dit beroep 
werd in Harlingen tot de maatschappelijke bovenlaag gerekend. 
De kleine Simon heeft in zijn jeugd  veel hinder hiervan onder-
vonden en werd het slachtoffer van veel pesterijen. Vestdijk leed 
in zijn leven aan manische depressiviteit.
Zijn hele jeugd heeft Vestdijk beschreven in een cyclus van acht 
autobiografische romans. De hoofdfiguur in deze roman heet 
Anton Wachter, die verwijst naar Vestdijk zelf. In Harlingen staat 
ook een beeldje van deze Anton Wachter. De eerste cyclus van 
vier gaat over zijn kleuter- en schooltijd in Harlingen en deels in 

Leeuwarden. Het derde deel van deze cyclus is zijn beroemdste 
roman ‘Terug tot Ina Damman, waarin hij op indringende wij-
ze zijn jeugdliefde beschrijft. De laatste vier delen van deze cy-
clus beschrijven zijn studietijd in Amsterdam, waar hij genees-
kunde studeert en als arts afstudeert. In zijn studententijd hield 
hij zich ook bezig met astrologie, waar hij een boek over heeft 
geschreven. 

Vestdijk in oorlogstijd
Omstreden is de kwestie van Vestdijks aanmelding voor de Kul-
tuurkamer gedurende de bezettingstijd in de Tweede Wereldoor-
log. In mei 1942 werd hij door de Duitse bezetter gevangenge-
zet als gijzelaar in het kamp Sint-Michielsgestel. In februari 1943 
werd hij overgeplaatst naar het Oranjehotel in Scheveningen, 
een politiegevangenis. 

Vestdijk kwam vrij door aanmelding bij de Kulturkammer, iets 
wat hij mogelijk deed uit angst voor een nieuwe depressie, maar 
waarin hij na zijn vrijlating toch in geraakte. Hij pakte het schrij-
ven weer op in 1944. Voor en tijdens de oorlog verschenen en-
kele boeken van hem in de Duitse vertalingen, waaronder ‘Irische 
Näche’ (Ierse nachten) in 1944.  

“Barst maar met je promotie”
Na zijn studie heeft Vestdijk korte tijd als huisarts praktijken 
waargenomen, maar heeft hij uiteindelijk voor het schrijverschap 
gekozen. In het boek ‘De dokter en het lichte meisje’ en in som-
mige verhalen en gedichten kom je het thema dokterschap wel 
tegen. Hij gaat in Doorn wonen, waar hij zijn hele leven woont. 
Op den duur woont hij samen met Ans Koster, een weduwe. 
Zij overlijdt in de jaren zestig. Bij een interview dient zich de 40 
jaar jongere Annemieke van der Hoeven aan, met wie Vestdijk in 
1965 trouwt. Uit dit huwelijk komen zijn zoon Dick en dochter 
Annemiek junior voort.

Zijn zoon Dick is nog steeds actief in de Vestdijkkring. In de ja-
ren zestig heeft Vestdijk tevens een psychiatrisch proefschrift ge-
schreven ‘Het wezen van de angst’. De bedoeling was dat hij 
zou promoveren bij professor Rümke. Rümke liet echter weinig 
van zich horen, waardoor Vestdijk de professor liet weten: ‘Barst 
maar met je promotie” en na een jaar zelf zijn proefschrift pu-
bliceerde. Vestdijk was uiterst productief als schrijver. Zijn oeuvre 
omvat onder meer 52 (waaronder zeer omvangrijke) romans en 
1000 pagina’s poëzie.

Wat weinig mensen weten is dat Vestdijk heel veel essays heeft 
geschreven, alsmede complete boeken en recensies over klassie-
ke muziek, uitgebracht in een verzameleditie van tien delen. Bij-
voorbeeld over de toen relatief onbekende Finse componist en vi-
olist Jean Sibelius, die waarschijnlijk daardoor in Nederland meer 
populariteit genoot. Verder schreef hij onder meer over compo-
nisten Gustav Mahler en Anton Brückner. Daarnaast schreef hij 
een zeer theoretisch en moeilijk werk over hoe de muziek van 
Bach in elkaar zit.  

Taboedoorbrekend
Deze maand verschijnt er een herdruk van een relatief onbe-
kend werk van Vestdijk, getiteld ‘Een Alpenroman’, uitgegeven 
door een uitgever van LHBT-werken. Oorspronkelijk een werk uit 
1964, in de laatste fase van zijn leven, waarin hij de psychologie 
van een lesbische relatie beschrijft. Voor die tijd volstrekt nieuw 
als onderwerp in Nederland. Vestdijk schuwde niet dit soort on-
derwerpen aan te snijden en was wat dat betreft taboedoorbre-
kend. In zijn jonge jaren zorgden bepaalde werken van hem wel 
degelijk voor maatschappelijke onrust. Bijvoorbeeld zijn roman 
uit 1952: ‘De dokter en het lichte meisje’, dat de relatie beschrijft 
tussen een arts en een prostituee. Dit boek werd zelfs destijds in 
Limburg uit de etalage geweerd: een katholieke censuur. Niet al-
le werken van Vestdijk zijn makkelijk om te lezen, maar ze wor-
den alom geprezen vanwege zijn veelzijdigheid aan onderwer-
pen met een rijkgeschakeerd taalgebruik uit een grote woorden-
schat. Dan zul je allengs ontdekken dat Vestdijk een schrijver is 
die echt de moeite waard is”, aldus Flip Hammann.

Andere auteurs over Vestdijk
Op zondagmiddag 28 maart a.s. vertellen schrijvers Alfred Birney, 
Peter Buwalda en Marja Pruis  over hun relatie met en bewon-
dering voor Vestdijk. Prof dr. Jacqueline Bel vertelt over zijn be-
lang nu voor de literatuur. Zoon Dick Vestdijk brengt gedichten 
van zijn vader ten gehore en leden van Het Residentie Orkest spe-
len échte Vestdijkmuziek. Het geheel wordt gepresenteerd door 
auteur Kees ’t Hart.

Meer informatie op: https://www.hnt.nl/voorstellingen/4759/
met_Het_Residentie_Orkest_e_v_a_/Kees_%27t_Hart_een_mid-
dag_over_Vestdijk/. 

Meer informatie op: www.vestdijk.com,
of per e-mail: vestdijkkring@vestdijk.com.  

Bart Jonker 

Simon Vestdijk (1898-1971) was een Nederlands romanschrijver, dichter, essayist, 
vertaler, muziekcriticus en arts. Hij overleed op 23 maart 1971. Afgelopen dinsdag 
was het zijn vijftigste sterfdag. Vestdijk wordt als een van Neerlands grootste en 
productiefste auteurs beschouwd.

Een interview over deze opmerkelijke auteur met Heemstedenaar Flip Hammann, 
groot liefhebber van Simon Vestdijk en zijn werk en tevens binnenkort hoofd- 
redacteur van het blad de ‘Vestdijkkroniek’. Om Vestdijks vijftigste sterfdag te 
herdenken, nemen we een nader kijkje in het leven van deze schrijver en zijn veel-
zijdige oeuvre.

Flip Hammann voor zijn boekenkast met Vestdijks roman ‘De Vuuraanbidders’. Foto: Bart Jonker. 

Vijftigste sterfdag Simon Vestdijk:
een veelzijdig en productief schrijver 

Simon Vestdijk aan het werk op zijn oude Remington, jaren vijftig. 
(Aangeleverd door de Vestdijkkring).

Beeldje Anton Wachter in Harlingen, de bekendste romanfiguur 
van Vestdijk, en Vestdijks geboorteplaats. (Aangeleverd door de 
Vestdijkkring).

Haarlem, Dijkstraat gezien vanaf de Oostvest. Hier lag Vestdijks 
grootvader te vondeling. Vandaar de naam Vestdijk. (Aangeleverd 
door de Vestdijkkring).






