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Frisse neus halen
tijdens de paasdagen
Bakkum - Door het mooie weer tijdens de paasdagen was de verleiding groot om toch even naar buiten 
te gaan en een frisse neus te halen. Maar wat te doen als er geadviseerd wordt om het strand en de dui-
nen te mijden? Renske en haar dochtertje Bo (5) maakten een wandelingetje. Ter hoogte van camping ‘Het 
Zonnige Veld’ liepen ze langs enkele bollenvelden, waar op dat moment verder niemand aanwezig was. 
Snel maakten ze vanaf de weg een sel� e, met de volop in bloei staande hyacinten als achtergrond. (Foto 
en tekst: Henk de Reus)

Kinderen gaan er vol tegenaan

Digitaal onderwijs 
arbeidsintensiever
Hans Boot

Omdat er verschillende metho-
den zijn voor het lesgeven op af-
stand, legt Anneke uit hoe dat op 
haar school is geregeld: ,,Wij wer-
ken met Snappet, dat is een sy-
steem waarbij de leerlingen de 
lesstof digitaal verwerken na-
dat de leerkracht instructie heeft 
gegeven. De instructie is ook in 
zijn geheel verwerkt in de digi-
tale les. Tijdens deze crisis is dat 
gunstig, want de ouders kunnen 
thuis stap voor stap de instructie 
volgen. Daarnaast kiest elke leer-
kracht de instructie- en bege-
leidingsvorm die het beste past 
bij de leerlingen. Er wordt onder 
andere gewerkt met Zoom en 
met videobellen. Maar we heb-
ben ook contact met leerlingen 
en ouders via de Snappet-chat, 

WhatsApp, bellen en via mail. 
Ook komen er verspreid over de 
week leerlingen naar school voor 
extra hulp of instructie. Daarom 
zijn wij bij toerbeurt op school.”

Heftige tijd
Anneke licht vervolgens toe hoe 
zij de thuissituatie ervaart: ,,Ik 
vind het afstandsonderwijs ar-
beidsintensiever dan het lesge-
ven in de klas. Je bent met meer-
dere communicatiekanalen te-
gelijk bezig tijdens het begelei-
den van je leerlingen. Daarnaast 
heb je minder goed overzicht 
over wat de leerlingen oppakken 
van de lesstof en je kunt minder 
goed anticiperen op wat ze den-
ken en doen. Ondanks dat heb-
ben wij ontzettend betrokken 
ouders die het thuis lesgeven 
heel goed oppakken. Ze hebben 

immers heel wat ballen hoog te 
houden, maar ze doen dat fan-
tastisch. Ook voor de kinderen 
is dit een heftige tijd, want ze 
missen hun vriendjes en de ver-
trouwde regelmaat. Toch gaan 
ook de kinderen er vol tegenaan. 
Heel bijzonder om dat allemaal 
mee te maken.”

Afsluiting
Op de vraag of het volledige pro-
gramma voor de zomervakantie 
kan worden afgewikkeld, luidt 
Annekes antwoord: ,,Voor zo-
ver ik er zicht op heb, zitten we 
nog steeds op schema en is er bij 
ons geen sprake van een achter-
stand. We hopen het normale rit-
me meteen op te kunnen pak-
ken zodra het weer veilig is om 
de kinderen op school te ontvan-
gen. Wel zal de afsluiting van de 
schooltijd voor de groep 8-leer-
lingen anders gaan verlopen. 
Kamp, musical, eindfeest... het 
zijn dit jaar helaas geen vanzelf-
sprekendheden meer.”

Castricum - Veertien dagen geleden werd in deze krant verslag 
gedaan van het omgaan met onderwijs op afstand door drie scho-
len. Leerkracht Anneke Gransbergen van groep 6 van basisschool 
De Sokkerwei vertelde haar bevindingen in de afgelopen weken.

Juf Anneke houdt keurig afstand als Zul� ra een toets komt maken.

‘Wij gaan gewoon door’
Kinderopvangcentra, sportscholen en horeca: een deel van de Ne-
derlandse bedrijven is sinds half maart gesloten, anderen lijden 
verlies. Dat niet alle ondernemers last hebben van de coronacrisis 
bewijzen de werklieden in deze rubriek. Zoals stratenmaker Nick 
Bloedjes, die zijn agenda met de week voller ziet worden. ,,Ik heb 
het nu drukker dan normaal.”

Hij keek het vak af van zijn vader en runt sinds zes jaar zijn eigen bedrijf. 
Nick is hoofdzakelijk bestrater, maar bouwt daarnaast ‘van alles en nog 
wat’ voor binnen- en buiten. In Castricum is hij sinds anderhalve week be-
zig met het totaalproject voor een tuin. ,,In eerste instantie kwam ik hier 
alleen voor egalisatie, ophogen en bestraten, maar intussen heb ik ook 
bomen gepland, een pergola gebouwd en ben ik nu bezig met een over-
kapping. Alleen maar leuk.” Dat deze klus uitloopt komt eigenlijk niet zo 
lekker uit, want de volgende opdracht staat alweer op ‘m te wachten. ,,Ik 
heb het hartstikke druk, zelfs drukker dan normaal rond deze periode.”

Tijdens zijn werkzaamheden heeft Nick � ink wat aanspraak, ondanks 
dat het rustiger is op straat. Nieuwsgierige voorbijgangers of buren met 
een hulpvraag schieten hem geregeld aan. En sommigen komen dan 
toch wel dichtbij. ,,Ik probeer echt die anderhalve meter afstand te hou-
den. Het voordeel van dit werk is dat ik constant buiten bezig ben. Laatst 
heb ik een nieuw tuinpad gelegd bij iemand die corona had. Dan vraag 
ik mensen met klem om binnen te blijven. Vanachter het raam kunnen 
ze de vorderingen prima bekijken. Verder ondervind ik weinig hinder van 
het coronavirus.”

Qua werkverscha�  ng heeft Nick niets te klagen, maar bij zijn leveran-
ciers merkt hij wel degelijk dat corona e� ect heeft. ,,Leveringen zijn ver-
traagd, spullen zijn slecht leverbaar of uitverkocht. Dan zie je wel dat 
mensen thuiszitten en buiten aan de slag gaan. Zeker nu het weer goed 
is. Vorige week heb ik bijna vijf dagen gewacht op levering van tuinhout. 
Dat ben ik uiteindelijk zelf maar gaan halen, want het schoot niet op. Hoe 
meer vertraging ik hier oploop, hoe lastiger het met mijn planning wordt. 
Als er nu iemand komt met een klus moet ik waarschijnlijk zeggen dat ik 
eind juli pas weer tijd heb.” (Mardou van Kuilenburg)
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KERKDIENSTEN
Protestantse Kerk Castricum - 
Dorpskerk

Zondag 19 april
10.00 uur pastor Eveline Masetti
Uitzending uit de Immanuëlkerk 
in Haarlem-Noord, wordt uitge-
zonden door radio Castricum en 
in beeld en geluid via www.kerk-
pleinhaarlemnoord.nl 

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

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

HUISARTSEN

Start sociale woningbouw niet voor 2022

Woningbouw Duin en Bosch stagneert

Hans Boot

Het is alweer geruime tijd stil 
rondom het voltooien van de 
prestigieuze nieuwe woonwijk 
op het landgoed Duin en Bosch. 
De luxe appartementen in het 
vroegere paviljoen De Loet met 
daarachter vijf herenhuizen zijn 
weliswaar opgeleverd, maar 
daar blijft het voorlopig bij. Te-
gen het plan voor de bouw van 
zeventien woningen op de lo-
catie van het gesloopte zuster-
huis ‘Koekoeksbloem’ liep een 
procedure bij de bestuursrech-
ter, maar deze heeft onlangs de 
bezwaren ongegrond verklaard. 

Dat betekent volgens wethou-
der Slettenhaar niet dat de eer-
ste paal op korte termijn kan 
worden geslagen. Vanuit de ge-
meente is er nu sprake van een 
rechtsgeldige bouwvergunning. 
Daar zijn nog wel enkele opmer-
kingen bij te maken. In de eerste 
plaats kan er tegen de uitspraak 
van de rechtbank hoger beroep 
worden ingediend bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 
De termijn daarvoor bedraagt 
zes weken. Ten tweede is het 
voor het gemeentebestuur nog 
onbekend wat de gevolgen zijn 
van de coronacrisis op de bouw 

in het algemeen en uiteraard 
moeten ook bouwers zich hou-
den aan de richtlijnen van het 
RIVM.

Natura 2000
Er zijn echter nog meerdere re-
denen waarom bouwprojec-

ten stagneren. Dat zijn bijvoor-
beeld de stikstofcrisis en het feit 
dat de provincie het landgoed 
aanwees als aardkundig monu-
ment, waardoor er niet meer 
gegraven mocht worden. Daar-
bij stak het verbod door Natura 
2000 zijn kop op. Dat behelst na-
tuurgebieden, waarin bepaalde 
dieren, planten en hun leefom-
geving beschermd worden. De 
wethouder zegt daarover: ,,De 
rechtbank heeft geoordeeld dat 
bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan met de gevol-
gen voor Natura 2000 rekening 
is gehouden. Volgens de rech-
ter mogen in dit geval bij be-

oordeling van de aanvraag van 
de omgevingsvergunning voor 
de activiteit bouwen niet meer 
de eventuele gevolgen voor het 
nabijgelegen Natura-2000 ge-
bied opnieuw worden betrok-
ken. Maar de provincie blijft met 
betrekking tot de natuurtoe-
stemming het bevoegde gezag.”

Sociale woningbouw
Over de voortgang van de 48 
sociale huurwoningen in vlek G 
(voormalig terrein van De Cling-
he) werden de raadsleden door 
burgemeester en wethouders 
per brief van 24 maart jl. geïn-
formeerd. Daarin wordt naast 
de stikstofproblematiek mel-
ding gemaakt van de aanwe-
zigheid van asbestdeeltjes in 
de grond. Het belangrijkste on-
derwerp betreft echter de be-
stemmingsplanprocedure. Deze 
zal via een zogenaamde ‘voor-
ontwerpprocedure’ worden ge-
voerd om belanghebbenden 
inspraak te bieden. Zij mogen 
voorafgaand aan de formele 
procedure hun visie op de plan-
nen geven. De gemeente en op-
drachtgever Kennemer Wonen 
zullen deze inbreng afwegen 
en indien wenselijk in het ont-
werpbestemmingsplan verwer-
ken. Daarvoor worden informa-
tieavonden georganiseerd en 
omwonenden uitgenodigd om 
deel te nemen aan een klank-
bordgroep.

Voor de planning van deze wo-
ningen, waar dringend behoef-
te aan is, verschuilen burge-
meester en wethouders zich 
wijselijk achter de stikstofpro-
blematiek. Als deze nog dit jaar 
zou zijn opgelost, dan durft het 
college, uitgaande van een vlot 
verloop van de bestemmings-
planprocedure, wel uit te spre-
ken dat de bouw van het project 
begin 2022 zou kunnen starten.

Castricum - We maken ons in deze tijd logischerwijs meer druk 
over onze gezondheid dan over projecten die niet meer van de 
grond komen. Toch draait de wereld door en moeten we aan de 
toekomst denken. Zo is het eigenlijk onverteerbaar dat op het 
terrein van Duin en Bosch de 48 geplande sociale huurwoningen 
er nog steeds niet staan. De bestuursrechter keurde de bouw van 
zeventien koopwoningen wel goed, maar ook die kunnen nog 
niet worden gebouwd.

Het bouwterrein voor de 48 sociale huurwoningen ligt er triest bij.

Corona-update
Wat gebeurde er de afgelopen week?

Mardou van Kuilenburg

Het coronavirus maakt nog elke 
dag meer slachto�ers in Neder-
land. Tot 28 april zijn alle hore-
ca, sportclubs, scholen en kinder-
opvangcentra gesloten. Mogelijk 
worden deze maatregelen ver-
lengd. Mensen wordt met klem 
verzocht thuis te blijven en alleen 
noodzakelijke boodschappen te 
doen. Tot nu toe telt ons land bij-
na drieduizend doden. Het aan-
tal geregistreerde besmettingen 
ligt boven de 26.000. Dat aantal 
groeide afgelopen week minder 
hard dan in de periode daarvoor.

Bollenvelden geruimd
Veel eerder dan gebruikelijk wor-
den bollenvelden in Hillegom 
en Lisse deze week leeggehaald. 
Normaliter blijven de bloemen 
zo lang mogelijk staan, maar de 
bollenkwekers en burgemeesters 
willen voorkomen dat mensen 
massaal naar de velden trekken, 
zoals afgelopen weekend ge-
beurde. Ook bouwmarkten wer-
den drukbezocht tijdens de Paas-
dagen. Hornbach in Den Haag 
moest extra beveiligers inzetten 
om mensen te weren.

Weer minder sterfgevallen
en ziekenhuisopnames
Er worden minder mensen opge-
nomen op de ic in Nederland en 
het aantal meldingen van over-
leden coronapatiënten neemt af. 
Dat meldde het RIVM. Maandag 
stierven 86 mensen aan corona, 
de dag ervoor waren dat er nog 

94. Nog geen 150 mensen wer-
den opgenomen op de ic. Een 
daling ten opzichte van vorige 
week. De cijfers bevestigen dat 
verspreid van het virus wordt ver-
traagd door de huidige maatre-
gelen in de maatschappij. 

Zeventig vaccins 
De Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) heeft naar buiten ge-
bracht dat wereldwijd zeventig 
vac-cins worden gemaakt tegen 
corona. In drie gevallen wordt 
zelfs al met proefpersonen ge-
werkt. De voorzitter van de Eu-
ropese Commissie gaf dit week-
end aan dat het coronavaccin ver-
moedelijk eind 2020 klaar is voor 
gebruik.

‘Buitenlands artsen 
mogen niet helpen’
Ruim tweehonderd buitenlandse 
doktoren die in Nederland woon-
achtig zijn, hebben zich aange-
meld om aan het werk te gaan in 
de zorg. Voor zij ingezet kunnen 
worden, moeten ze een aantal 
tests a�eggen. 
Het gaat om vier taal- en drie ken-
nistoetsen. De buitenlandse art-
sen komen volgens de vereniging 
voor Buitenlandse Gediplomeer-
de Artsen (VBGA) uit verschillen-
de landen. 
Volgens het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport 
kunnen buitenlandse artsen die 
de tests nog niet hebben vol-
bracht werken onder de verant-
woordelijkheid van iemand die 
wel bevoegd is. 

*Vanwege de snelle ontwikkelin-
gen is de nieuwsstroom over het 

coronavirus amper bij te houden. 
Het kan voorkomen dat de infor-

matie in dit artikel niet altijd de 
meest actuele is. (Beeld: RIVM)

Wereldwijd zeventig vaccins in de maak, opnieuw minder sterf-
gevallen en ziekenhuisopnames en bollenvelden eerder leegge-
haald om dagjesmensen te weren: corona houdt Nederland in 
zijn greep. Wekelijks op deze plek een update met de belangrijk-
ste ontwikkelingen van de afgelopen dagen.*

Nood-
verordening
Castricum - Met betrekking tot 
de maatregelen die genomen zijn 
om de verspreiding van het coro-
navirus te beperken, is een nood-
verordening van kracht. 

Mensen die, met betrekking tot 
deze noodverordening, meldin-
gen willen doen, kunnen hier-
voor mailen naar boa@debuch.nl 
of het klantcontactcentrum van 
de gemeente bellen via nummer 
140251. 
De gemeente kan hier dan ge-
richt op acteren.
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De gemeenteraad van Castricum vergadert de komende periode virtueel in verband met 
de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.  De agenda’s van donderdag 

 a ril en de oorlo ige agenda an  a ril tre   u hieronder aan  e bijbehorende 
ergaderstukken kunt u raad legen ia astri um raadsinforma� e nl  

Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij te wonen. D at kan op 
drie manieren. In de agenda tre�  u per onderwerp aan hoe u de vergadering kunt volgen:

D e vergadering is live te volgen via R adio C astricum.
U kunt de vergadering live bijwonen via de vergaderapplica� e Zoom. Een instruc� e 
kunt u vinden op h� ps://www.castricum.nl/virtueelvergaderen. De toegangscodes 
kunt u vinden op castricum.raadsinforma� e.nl bij de desbetreff ende vergadering.
Enkele dagen na de vergadering kunt u deze terugkijken in het raadsinforma� esys-
teem via castricum.raadsinforma� e.nl

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken � jdens een commissievergadering. Wilt u 
inspreken bij een vergadering?  Meld u dan voor 1 7 .0 0  uur op de dag van de vergadering 
aan bij de gri   e. We kunnen u dan even op weg helpen met de techniek en zullen u verder 
informeren over hoe inspreken in zo’n virtuele vergadering precies werkt. 
Voelt u zich niet op uw gemak bij zo’n virtuele vergadering? Neem ook dan even contact met 
ons op om de mogelijkheden te bespreken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw inbreng op 
schri�  onder de aandacht van de raad te brengen. Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom 
de vergaderingen van de raad bij de gri   e terecht. 
Dat kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

Coronamaatregelen

Tijdelijk andere aanvraagprocedure sociaal 
domein 

Voorlopige agenda Raadsplein 23 april

  Commissies     
19.30  20.30  Commissie Kosten verbouw Sokkerwei tbv Montessori 
  basisschool
    
  Pauze
20.45  21.30  Commissie ini� a� efvoorstel Par� cipa� e namens raadswerkgroep  
  vernieuwing lokale democra� e 
  
20.45  21.30  Commissie Algemene Zaken 
   
 1A Handvest Ac� eve Informa� eplicht (o.v.b. uitkomst gesprek 
  college en raad d.d. 16 april 2020)
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 9 april 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informa� e
 2D Mededelingen van het college
  Algemeen
  Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.00  22.30   Raadsvergadering 
    
 1  O pening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele poli� eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A Ruimtelijk Kader Star� ngerweg fase 2 Akersloot
 B Mo� e onderwijsvisie
 C  F inanciering startersleningen  
 D Beleidsnota ‘Cultuur met Kansen’  
 E Erfgoedverordening
 F Aankoop S� nzenbos overname bospercelen en groenvlakken  
  Duin en Bosch
 G Handvest Ac� eve Informa� eplicht (o.v.b. commissiebehandeling)
 4 Slui� ng

e maatregelen als ge olg an het orona irus maken het ersoonlijk indienen an een aan raag 
nagenoeg  niet mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders hee�  op 31 maart besloten, dat inwoners zolang de 
maatregelen als gevolg van het coronavirus voortduren, een aanvraag op grond van de J eugdwet, 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Par� cipa� ewet, bijzondere bijstand/maatschappelijke 
par� cipa� e, de IOAW en de IOAZ kunnen indienen via info@castricum.nl.

Het kan hierdoor voorkomen dat een inwoner zijn aanvraag niet kan ondertekenen. Als een (digitale) 
handtekening niet mogelijk is, wordt de aanvraag toch in behandeling genomen, mits de gemeente 
de iden� teit van de aanvrager voldoende kan vaststellen.

Agenda Raadsplein 16 april
  Commissies
1 9 . 30 –  20. 4 5   Beleidsnota ‘Cultuur met K ansen’  

1 9 . 30 –  20. 4 5   Erfgoedverordening

  Pauze
    ankoo  � n enbos o ername bos er elen en groen lakken 

  Duin en Bosch

    es rek ollege  raad o er hand est a � e e informa� e li ht 

Frezen en asfalteren

Geesterduinweg enkele dagen afgesloten
In de komende weken zal er gewerkt worden aan de Geesterduinweg tussen de Soomerwegh en 

ag ammarskjoldlaan  et erk begint al roeg  uur  en eindigt om  uur  e eg al 
afgesloten ijn o  de dagen dat er erk aamheden ijn

Op 16 en 17 april zal het team van Strukton gaan frezen en asfalteren. Daarna wordt tussen 20 en 24 
april de belijning op de weg aangebracht, als het weer het toelaat.

Hiermee zullen de werkzaamheden aan de Geesterduinweg afgerond zijn.

Houd rekening met overlast
We vragen uw begrip voor eventuele trillings- en geluidsoverlast. Jammer genoeg kunnen we daar 
niets aan veranderen. Hee�  u nog vragen, dan kunt u bellen met John-Paul van der Gracht, co mmu-
nica� emanager van Strukton Civiel. Hij is bereikbaar op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur, op 
06-22388758. Of u belt George Stockell van de gemeente Castricum op 06-53249031.

O m de verspreiding van het coronavirus te 
verminderen, leven we zoveel mogelijk op 
afstand van elkaar. Maar dat betekent niet dat 
we geen oog voor elkaar hebben. Er zijn in onze 
gemeente heel veel hartverwarmende ini� a-
� even om elkaar toch te helpen waar dat kan. 
En waar het moet. Want bijvoorbeeld ouderen 
en mensen met een chronische ziekte hebben 
soms niet de mogelijkheid om boodschappen 
te doen of de nodige a  eiding te vinden. Laat 
de hond eens uit voor een ander!

Wie wat voor hen wil doen, kan in de gemeente 
Castricum contact opnemen met S� ch� ng Wel-
zijn Castricum (www.welzijncastricum.nl/ hulp-
nodig). Zij zijn van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00-12.30 uur bereikbaar via 0251-656562 
of via info@welzijncastricum.nl.

Bijzondere tijden, bijzondere initiatieven

ok de dienst erlening an de gemeente is de afgelo en eken o  eel fronten aange ast  Wij 
roberen u hiero er o goed mogelijk te informeren  n de gemeentekrant, o  so iale media en 

natuurlijk ook o  on e ebsite

Op www.castricum.nl/corona vindt u de links naar de informa� e van de rijksoverheid. Ook vindt u de 
actuele informa� e vanuit de gemeente. Op dit moment zijn dat onder andere onderwerpen als onze 
dienstverlening op het gemeentehuis, het goed en veilig wegbrengen van uw afval en uitgebreide 
informa� e over het pakket noodmaatregelen voor inwoners, ondernemers en zelfstandigen.

Corona-nieuws op gemeentewebsite



INFOPAGINA
Offi  ciële mededelingen woensdag 15 april

Omgevingsvergunningen
Aangevraagde vergunningen
Braveld 11 in Castricum, het plaatsen van een twee dakkapellen, 2 april 2020 
(WABO2000678)
Hoogegeest 29 a in Akersloot, het (na sloop van de bestaande loods)  bouwen van vier won-
ingen, 6 april 2020 (WABO2000687) 
Bijlacker 1 in Castricum, het vergroten van de woning, 7 april 2020 (WABO2000695)
Poelven 41a en 47a in Castricum, het creëren van een dakterras, 8 april 2020 
(WABO2000707)

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 informa� e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Pagenlaan 16 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 3 april 2020 
(WABO1901944)
Poelven 34a t/m 40a in Castricum, 15 april het realiseren van een dakterras, verzenddatum 
3 april 2020 (WABO2000570)
Sportlaan 1 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 6 april 2020 
(WABO2000383)
Prins Hendrikstraat 64 in Castricum, het plaatsen van 2 dakkapellen, verzenddatum 7 april 
2020 (WABO2000384)
Amberlint 18 in Limmen (kavel 6), het � jdelijk bewonen van de kapschuur, verzenddatum 8 
april 2020 (WABO2000468)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informa� e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Van Oldenbarneveldweg 35 in Castricum het bouwen van een vrijstaande berging 
(WABO2000263)
Meester Ludwigstraat 2a, 2b en 2c in Castricum (voorheen 2a) het veranderen van opslagru-
imte in drie woningen (WABO2000125)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Evenementen en overig vergunningen
Circus Barani Limmen 2020 van 1 juli 2020 t/m 5 juli 2020 Vuurbaak Limmen, verzenddatum 
19 maart 2020 (APV2000144)
Avondvierdaagse Limmen 2020 Limmen van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020, verzend-
datum 19 maart 2020 (APV2000249)
Timmerdorp Limmen 2020 van maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus 2020, Koe-
koeksveld aan de Westerweg, verzenddatum 30 maart 2020 (APV2000248)
Kermis Limmen 2020 van vrijdag 11 september 2020 t/m zondag 13 september 2020, 
Achterweg, Parkeerterrein VV Limmen, verzenddatum 2 april 2020 (APV2000251)
Bakkum Bruist 2020 op zaterdag 12 september 2020, Bakkummerstraat in Bakkum, verzend-
datum 3 april 2020 (APV2000201)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informa� e kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbestemmingsplan Dusseldorperweg 20-22a
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van ar� kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend  dat het ontwerpbestemmingsplan Dusseldorper-
weg 20-22a ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de gefaseerde sloop en nieuwbouw van 1 woning en de 
realisa� e van 5 woningen.  

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 16 april 
2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID 
NL.IMRO.0383.BPC19Dusseldweg20-ON01. Hiernaast zijn de stukken te vinden via h� ps://
www.castricum.nl. 
Let op: Vanwege de corona pandemie zijn de genoemde stukken alleen op afspraak fysiek 
in te zien op het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA te Castricum. Wij 
vragen u in dat geval contact op te nemen met Marsha de Waard of Hella Goverde via 14-
0251 of marshadewaard@debuch.nl of hellagoverde@debuch.nl .

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan � jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schri� elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schri� elijke zienswijzen moeten 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Castricum postbus 1301, 1900 BH Castricum, 
onder vermelding van ontwerpbestemmingsplan Dusseldorperweg 20-22a. Voor een mon-
delinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14-
0251. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informa� e
Voor meer informa� e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van 
de gemeente Castricum, tel. 14-0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl of hel-
lagoverde@debuch.nl.

Voorontwerp uitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het voorontwerp- uitwerk-
ingsplan ‘Limmer Linten fase 3d Visweg-Pagenlaan’ voor vier weken ter inzage ligt.

 Inhoud bestemmingsplan
Fase 3d hee�  betrekking op een nieuw woongebied centraal in het gebied Limmen-Zand-
zoom. Globaal gezien wordt het plan begrensd door de Visweg in het noorden, de woning 
aan de Visweg 77 in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de tuin bij de woning aan 
de Pagenlaan 2 in het westen. Het plan omvat 7 bouwvlakken waarin 8 woningen zullen 
worden gerealiseerd in de bestemming ‘Wonen’.
Het uitwerkingsplan is gericht op de woningbouwontwikkeling in Limmen Zandzoom. In het 
bestemmingsplan Limmen - Zandzoom is de totale ontwikkeling beschreven en is een groot 
deel van de ruimtelijke onderbouwing van dit project opgenomen. Het uitwerkingsplan 
beschrij�  met name de wijze waarop het betreff ende gebied van het bestemmingsplan is 
uitgewerkt.

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het voorontwerp uitwerkingsplan ligt vanaf donderdag 16 april 2020 tot en met 14 mei 
2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-iden� fi ca� enummer: NL.IMRO.0383.UPLZandzoom-
fase3d-VO01
LET OP: in verband met het coronavirus is het gemeentehuis beperkt open. Wij verzoeken 
u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de stukken fysiek wilt 
bekijken.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schri� elijk een inspraakreac� e 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding en ‘inspraakreac� e op het voorontwerp uitwerkingsplan Limmer Linten 
fase 3d Visweg-Pagenlaan’.

Meer informa� e
Voor het indienen van mondelinge inspraakreac� es (op afspraak) en meer informa� e: dhr. J. 
Moraal en dhr. J. van Boven, tel. 14 0251 

Like ons op 
Facebook

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 
je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

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

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

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

Publieksbalies Gemeentehuis
VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS HET 
GEMEENTEHUIS GESLOTEN. REGEL UW 
ZAKEN ONLINE. LUKT DAT NIET, STUUR DAN 
EEN MAIL NAAR BALIE@CASTRICUM.NL OF 
BEL 14 0251. DE GEMEENTE NEEMT CON-
TACT MET U OP INDIEN HET NOODZAKE-

LIJK IS  OM NAAR HET GEMEENTEHUIS TE 
KOMEN.

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij. 
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00 
uur.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
� jden, ook die van de gemeente Bergen, Hei-
loo en Uitgeest

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon





Truus Marcker - Lensen

Correspondentieadres:
Jacqueline Stuifbergen
Dampegheestlaan 5
1906 WB  Limmen

*1 maart 1932 † 7 april 2020

Na een kort maar hevig ziekbed is onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma toch nog onverwacht overleden

Brigitte † en Jan, Karin
     Xander en Melanie
     Wouter

Jacqueline en Jan †, Frank
     Jarno
     Kevin en Saeka

Geertruida Maria

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.

echtgenote van Gerardus Hendrikus Maria Marcker †

Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle 
verzorging in “De Santmark”.

“een bijzonder mens, een bijzondere reis…”

de zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil

Raymond Juffermans
20 december 1964  8 april 2020

Zoon van Cor Juffermans en Alie Zonneveld

      Cor en Greet
           Britt
      Frank en Marion
           Nick en Katinka
           Stan
     Léon en Natelie

Correspondentieadres:
Belle van Zuylenlaan 14
1902 PM  Castricum

Conform de richtlijnen van het RIVM in verband met 
het coronavirus nemen wij in besloten kring afscheid 
van Raymond, waarna we hem naar zijn laatste rust-
plaats begeleiden op de begraafplaats Onderlangs in 
Castricum.

06 15 april 2020

Veldt’s Toko 28 jaar 
een begrip in Akersloot

Henk de Reus

Uiterlijk is er aan de winkel nog 
niets veranderd. Binnen staat 
nog een carrousel met ansicht-
kaarten en in de etalage staan of 
liggen afgeprijsde spellen, slaap-
zakken een opblaasbare Abra-
ham- en Sarahpop, een heater, 
een elektrische barbecue en een 
Solarlight. Het tekent de veelzij-
digheid aan artikelen die Veldt 
de afgelopen jaren verkocht. Net 
niet de winkel van malle Pietje. 
Menigeen vond er wel wat van 
zijn/haar gading. Je kon er ook 
pasfoto’s laten maken, staatslo-
ten kopen, sigaren en sigaret-
ten kopen en geld opnemen. 
Akersloot zal de winkel gaan mis-
sen en Willem zelf ook.

Overval
De winkel kent een rijke historie, 
waarbij drie roofovervallen een 
dieptepunt waren. De laatste 
was anderhalf jaar geleden, net 
na de kerst. Veldt had een hoop 
inleggelden van de Staatsloterij 
in kas, ter waarde van 1400 Eu-
ro. Alles weg. Zijn eerste reactie 
was vrij nuchter. De winkel ging 
gewoon weer open. Later kreeg 
hij er toch wel een klap van. ,,Dat 
gaat je niet in de kouwe kleren 
zitten”, bekende hij. De daders 
werden gepakt, maar over het 
geld en de schadevergoedin-
gen die de rechtbank hem drie-

kwart jaar later toewees, zegt hij 
,,Ik heb nog steeds geen geld ge-
zien. Dat moet nog komen.”

Afscheid
In ‘Het Witte Blaadje’ dat we-
kelijks in Akersloot verschijnt, 
maakt Veldt de sluiting van zijn 
winkel bekend. Zijn gezondheid 
voert hij als reden aan. Veldt: 
,,Ik doe dit met pijn in mijn hart 
want het was mijn lust en mijn le-
ven. Het heeft mij veel gebracht, 
in het bijzonder de veelvuldige 
en mooie contacten.” Hij bedankt 
tenslotte degenen die hem al die 
tijd hielpen in de winkel.

Interview
Veldt wacht op een ziekenhuis-
opname en zijn gezondheidssi-
tuatie maakt dat hij zelf liever af-
ziet van een interview. Zus Hil-
da was, naast Thea en schoon-
zus Ans, een van zijn trouwe hul-
pen in de winkel. Voordat ze te-
rugblikt op 28 jaar Veldt’s Toko 
omschrijft Hilda eerst haar broer. 
,,Willem is een fantastische broer 
en ook een manusje van alles. 
Willem liep alle beurzen af en als 
hij ergens brood in zag kocht hij 
het. Of hij het kon gebruiken was 
wat anders. Hij bewaarde alles 
en kon moeilijk afstand van din-
gen doen. Dit brak hem een keer 
op toen hij voor niets naar een 
beurs in Duitsland ging. Hij had 
per abuis de uitnodiging van een 

eerder jaar onder ogen gehad. 
Deze beurs was op een andere 
datum. Helemaal voor niets naar 
Duitsland gereden dus. Dat was 
achteraf wel lachen.”

Hilda weet nog wel enkele anek-
dotes over de winkel te vertellen. 
,,We vervingen in de winkel ook 
de batterijen van horloges. Wil-
lem deed dit zelf, haalde de ou-
de batterij eruit en verving deze 
voor de nieuwe. Hierbij verpruts-
te hij wel eens wat en moest hij 
hals over kop met het horlo-
ge naar de juwelier.” Het is Hilda 
ook wel eens opgevallen dat Wil-
lem meer gas gaf als er een leu-
ke dame in de winkel verscheen. 
Tot twee jaar terug kwam hij ons 
eens in de maand op zaterdag 
ons loon aan huis brengen. Hij 
deed dan gelijk een biertje. Stee-
vaste vraag was altijd ‘Hoe was 
het vandaag?’ Bijna altijd viel er 
dan een stilte. Willem was en is 
altijd gek op de kleinkinderen 
in de familie geweest. Ik ging re-
gelmatig met m’n kleinkind Jes-
per bij hem langs. Willem klaarde 
dan ineens helemaal op. Jesper 
mocht de knop op de kassa in-
drukken en staatsloten uitdraai-
en. Dat vond hij geweldig.”

Als Hilda gevraagd wordt wat 
het haar doet nu de winkel dicht 
is zegt ze: ,,Ik denk zelf dat Wil-
lem te lang is doorgegaan en dat 
we daardoor geen waardig af-
scheid hebben kunnen nemen, 
Niet alleen van elkaar, maar ook 
niet van onze klantenkring.”
Misschien komt dit moment er 
nog als Willem hersteld is. Veldt’s 
Toko is historie. Willem zelf ge-
lukkig nog niet.

Akersloot - Retailer Willem Veldt besloot er kort geleden een punt 
achter te zetten. Het plan was er al, maar om gezondheidsrede-
nen besloot hij de sluiting te vervroegen. Het bordje ‘Wegens 
ziekte gesloten’ is op 1april jl. vervangen door een A4-papier aan 
de deur met hierop in grote rode letters ‘Vanaf nu de� nitief geslo-
ten’. Degenen die Veldt kennen wisten onmiddellijk dat dit geen 1 
april grap was. Het zat er aan te komen.

Ruim 28 jaar was Veldt’s Toko een vast begrip in Akersloot.

Willem Veldt leert de kleinzoon (Jesper) van zus Hilda de eerste stapjes in het vak van ondernemer.
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Van meer drukte tot omzetverlies

Impact corona wisselend voor Castricumse bedrijven

Aart Tóth

Voor een stukje vlees of vis moet 
men de deur uit. Bij de Groe-
ne Slager op de Burgemeester 
Mooijstraat merken ze dat volop. 
,,Het is bij ons drukker dan nor-
maal, we merken duidelijk dat 
restaurants gesloten zijn en dat 
er toch behoefte is aan een lekker 
stukje vlees”, zegt Carolien van de 
Groene Slager.
,,Er mogen maximaal twee men-
sen tegelijk in de winkel. Men-
sen wachten netjes buiten, zon-

der morren.” Hans van Borre: ,,We 
hebben niets te klagen met onze 
huidige omzet, maar voelen mee 
met de horeca.”

Bij viswinkel VD119 op Geester-
duin gaan de zaken minder goed. 
,,De maatregelen zijn dramatisch 
en het is ongezellig winkelen. Er 
mogen niet meer dan vier men-
sen tegelijk in de winkel en de 
rest moet buiten wachten. Er is 
duidelijk sprake van omzetverlies, 
maar ik ben blij dat ik nog open 
ben”, zegt Jan Keizers. ,,We bieden 

onze klanten nu ook de mogelijk-
heid voor bezorgen en afhalen, 
zelfs in de auto.”

Ook patisserie De Roset heeft een 
mindere omzet. Vince Spijker-
man: ,,We merken dat het terug-
loopt. Sindskort bieden we de zo-
genaamde ‘lakei-service’ waar-
bij klanten vooraf een bestelling 
kunnen plaatsen en een afspraak 
maken om deze op te halen. Een 
van de medewerkers zorgt er dan 
voor dat de bestelde artikelen bij 
de auto wordt afgeleverd, zonder 
contactmoment.”

Winkelen doen we ook steeds 
minder, merkt Marga van Label 
White. 
Op de deur van haar zaak aan het 
Bakkerspleintje hangt een brief-
je met richtlijnen. ,,Kleding kopen 
kan nog steeds, alleen mogen er 
maximaal twee mensen tegelijk 
in de winkel zijn.” 

Marga probeert het zo veilig mo-
gelijk te houden. ,,Voor- en na het 
passen van die mooie jurk of tren-
dy blouse moeten mensen hun 
handen te desinfecteren. Zo blij-
ven de risico’s hopelijk beperkt.”

Castricum - Waar de een het drukker heeft dan normaal, moet de 
ander zijn best doen om het hoofd boven water te houden. Hoe 
vergaat het de visboer, kledingwinkel, slager en banketbakker in 
deze uitzonderlijke tijd?

Jan Keizers van ‘VD119’ weet ermee om te gaan.

‘Label With’ voor alle duidelijkheid.

‘Uw Groene Slager’, waar v.l.n.r. Eva, Kelly en Carolien van Borre niet kla-
gen.

Vince & Christa Spijkerman van ‘de Roset’ positief aangepast met afstand-
strepen.

12 15 februari 2018

Lieve Opa & Oma, wanneer gaan we weer 
picknicken in het bos? En lammetjes knu�e-
len? Tot heel snel, 

liefs Ravi & Sifa

Lieve (o)ma van Dijk, hartelij-

ke groet van ons hier in de USA! 

We hopen u snel te zien!

Liefs, Je�, Margreet, Wes & Luuk 

Hannelore en Esmée, wat jammer dat we elkaar nu 

al een tijdje niet meer kunnen zien. Maar dat gaan 

we allemaal inhalen hoor!

Heel veel liefs van opa Tjeerd en oma Karin

Lieve Milo en lieve FélineDank jullie wel voor de mooie tekening 
die jullie voor ons gemaakt hebben. We 
kijken er veel naar. We vinden jullie lief!Kusjes van oma Ari, opa Dirk en tante Lijn

Castricum - De komende weken maken we in onze krant plaats voor 
lieve berichtjes.  Mis jij of missen jullie je oma en opa? Of je lieve nee�e 
waarmee je altijd zo leuk speelt? Of opa en oma, missen jullie je klein-
kinderen? Stuur uiterlijk maandag 20 april 14.00 uur een foto van jezelf 
of van jullie zelf en de boodschap van maximaal 40 woorden naar kan-
toor@castricummer.nl, dan gaan wij ons best doen om het allemaal de 
komende weken in de krant te plaatsen. Deelname is helemaal gratis 
want een lief berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze na-
re tijd.

Lieve oma/omi, 
Wat doe je het goed! We zijn TROTS op jou! Hou vol! Dikke knu�el van Jan, Sharon, Desley, Djanilla en Dempsey

Lieve oma/omi, 
Wat doe je het goed! We zijn TROTS op jou! Hou vol! Dikke knu�el van Jan, Sharon, Desley, Djanilla en Dempsey

Hannelore en Esmée, wat jammer dat we elkaar nu 

Lieve opa’s en oma’s,

Ik mis jullie zo! 

Hopelijk kunnen we snel weer een 

keer knu�elen.
Dikke knu�el van Noud

Lieve Opa & Oma, wanneer gaan we weer 
picknicken in het bos? En lammetjes knu�e-
len? Tot heel snel, 

liefs Ravi & Sifa

Hopelijk kunnen we snel weer een 

Dikke knu�el van Noud

Lieve opa’s oma’s, ooms en tantes, We missen jullie enorm en hopen snel weer met jullie te kunnen spe-len en te knu�elen!.Heel veel knu�els en kusjes van Merel en Amber

Lieve Gijs en Nina, de fysieke knuf-

fel laat even op zich wachten, en 

straks halen we alles dubbel en 

dwars in. 
Dikke kus Brenda
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Raad kan kiezen uit twee opties
Voorstel overname groen
op Duin en Bosch

Hans Boot

Op 17 januari 2019 heeft de ge-
meenteraad een motie aangeno-
men waarin het college van bur-
gemeester en wethouders wordt 
verzocht om in overleg te treden 
met de Parnassia Groep, die eige-
naar is van de gebouwen op Duin 
en Bosch die worden gebruikt 
voor de psychiatrische zorgver-
lening binnen het landgoed. Het 
gaat om drie bospercelen inclu-
sief een vijverpartij en diverse 
groenstroken, die logischerwijs 

beheerd dienen te worden door 
de gemeente.
Portefeuillehouder Paul Sletten-
haar licht toe: ,,Castricum is een 
hele groene gemeente en daar 
wil ik graag aan bijdragen. Het 
gaat om een bospark en daarom 
is het een goede zaak dat deze 
percelen openbaar worden. De-
ze maatschappelijke voorziening 
brengt echter wel meer onder-
houd met zich mee. Ook wil ik be-
nadrukken dat het een opdracht 
van de raad betreft en we ook kri-
tisch moeten zijn, omdat er struc-

turele kosten aan vastzitten.”

Keuze
In het voorstel wordt aangege-
ven dat er sprake is van achter-
stallig onderhoud, terwijl voor 
het beheer van bedoelde ge-
bieden in totaal een bedrag van 
ruim 120.000 euro per jaar no-
dig is. Daar staat tegenover dat 
de gemeente al het groen krijgt 
voor een koopsom van een eu-
ro en dat Parnassia een bedrag 
beschikbaar heeft gesteld van 
50.000 euro voor werkzaamhe-
den in het kader van achterstallig 
onderhoud.

Ter besluitvorming wordt in het 
raadsvoorstel de gemeenteraad 
voor haar vergadering van 23 
april een keuze tussen twee op-
ties voorgelegd. De eerste op-
tie houdt instemming in met het 
overnamevoorstel van Parnassia, 
ondanks dat er geen dekking is 
voor de extra kosten. Wel wordt 
voorgesteld deze op te nemen 
in de Kadernota 2021. Daarbij is 
vermeld dat de renovaties pas in 
2024 worden uitgevoerd. Mocht 
worden gekozen voor optie B, 
dan stemt de raad niet in met de 
overname. Als de raad akkoord 
gaat met het overnemen van de 
groenvlakken, dan wordt dit ge-
communiceerd met de bewo-
ners van het landgoed en zullen 
de gevraagde budgetten moeten 
worden aangevraagd.
Het raadsvoorstel wordt op 16 
april behandeld in de commissie 
Beheer Openbare Ruimte/Ruim-
telijke Ontwikkeling.

Castricum - Naar aanleiding van een motie hebben burgemeester 
en wethouders de raad voorgesteld om een aantal bospercelen 
en groenvlakken op Duin en Bosch over te nemen van de huidige 
eigenaar de Parnassia Groep. Deze transactie houdt slechts een 
koopsom van € 1,- in, maar betekent ook dat er voor het onder-
houd van deze gebieden de benodigde �nanciële middelen moe-
ten worden vrijgemaakt.

Het Stinzenbos dat deel uitmaakt van de overname.

Rabobank Schoolvoetbaltoernooi 
2020 geannuleerd
Castricum - De organisatie van 
het Rabobank Schoolvoetbal-
toernooi 2020 heeft besloten het 
evenement te annuleren. De re-
gering heeft tot 1 juni 2020 een 
verbod uitgevaardigd op het or-

ganiseren van evenementen met 
meer dan honderd personen. De 
organisatie van het toernooi laat 
weten dat voor hen de veiligheid 
van de kinderen van Castricum 
voorop staat. Het draaiboek voor 

2021 ligt echter al klaar. ,,We zul-
len het volgend jaar weer groots 
oppakken voor alle groepen 5 tot 
en met 8 van de basisscholen in 
Castricum’’, geeft de organisatie 
aan.

Het is stil in de behandelkamers

Hans Boot

Huisarts Maaike Doeksen van de 
Dorpspraktijk aan de Korte Cie-
weg bijt het spits af: ,,Vanaf maan-
dag 16 maart is er heel wat ver-
anderd in de manier waarop wij 
huisartsen werkzaam zijn in Cas-
tricum. Alle praktijken hebben 
de nodige maatregelen getro�en 
om zo optimaal mogelijk patiën-
tenzorg te kunnen bieden aan zo-
wel mensen met covid-19 gerela-
teerde klachten als aan patiënten 
met overige klachten. In de Dorp-
spraktijk hebben we bijvoorbeeld, 
net als in de andere praktijken, 
een speciaal ‘coronaspreekuur’ in-
gericht. Personen met klachten 
die zouden kunnen passen bij co-
vid-19 en daarbij behoorlijk ziek 
zijn of in een risicogroep vallen, 
worden bij ons in de beschikbaar 
gekomen ruimte van de naastge-
legen fysiotherapiepraktijk ge-
zien en zo nodig doorverwezen. 
Daarnaast wordt er op dit mo-
ment zoveel mogelijk telefonisch 
of per mail gewerkt. Als patiënten 
toch naar de praktijk moeten ko-
men, tre�en zij de voordeur dicht 
en moeten zij zich eerst melden 
voor ze naar binnen kunnen. In de 
wachtkamer staan nu slechts en-
kele stoelen op ruim 1,5 meter van 
elkaar en de spreekuren zijn ruim 
gepland, zodat er zo min mogelijk 
mensen tegelijkertijd in de wacht-
kamer aanwezig zijn.

Wij huisartsen merken op dit mo-
ment dat patiënten contact met 
de huisarts onnodig vermijden. 
Ik wil graag benadrukken dat de 
mensen telefonisch of per mail 
contact met hun huisarts op moe-
ten nemen als zij klachten hebben 
waarvoor zij anders ook de huis-
arts zouden bellen. Laat uw huis-
arts de ernst van de klacht be-

oordelen en beslissen of er actie 
moet worden ondernomen en of 
u eventueel langs moet komen. 
Uiteraard houden wij ons strikt 
aan de maatregelen om dit op een 
voor u en voor ons veilige manier 
te doen.”

Coronaproef
De coronacrisis heeft ook grote 
gevolgen voor de tandartsprak-
tijk R. Vazana op de hoek van de 
Henri Dunantsingel en de Albert 
Schweitzerlaan. Assistente Christi-
na Duivestein, die tevens preven-
tieassistente is, vertelt: ,,We heb-
ben alle afspraken afgezegd en 
behandelen alleen spoedgeval-
len. Dat beleid wordt ook aange-
houden voor weekenddiensten. 
Het punt is ook dat mensen te-
rughoudend zijn met bellen over 
klachten. Vooral oudere mensen 
zijn heel voorzichtig. Mochten we 
toch in actie moeten komen, dan 
passen wij een heel strikt infec-
tiepreventieprotocol toe. Zo la-
ten we maar één persoon tege-
lijk in de wachtkamer toe. Gezicht 
en handen van de patiënt wor-
den eerst ontsmet en de tandarts 
en haar assistente werken met 
mondmaskers, gezichtsbescher-
mers, handschoenen, hoofdbe-
dekking etc.”

Ook voor de behandeling zelf 
worden de nodige maatregelen 
in acht genomen: ,,Wij gebrui-
ken rubberdam om contact met 
speeksel en slijmvlies te vermij-
den. Boren doen we met de lang-
zaam draaiende boren om het 
ontstaan van aerosol te voorko-
men. Er wordt extra tijd genomen 
om na een behandeling alle op-
pervlakten extra te ontsmetten en 
de praktijk goed te ventileren. Ei-
genlijk zijn we voortdurend bezig 
om te zorgen dat onze praktijk zo 

veel mogelijk ‘coronaproef’ wordt. 
Dankzij ons protocol zijn wij, zo-
dra de intelligente lockdown ver-
soepelt, klaar om onze patiënten 
op verantwoord manier te behan-
delen”, aldus Christina.

Fysio op afstand
Ook bij Fysiotherapie Rootjes aan 
de Dorpsstraat, waar het nor-
maalgesproken dagelijks een ko-
men en gaan is van cliënten, kun 
je nu een kanon afschieten. Me-
de-eigenaar en sportfysiothera-
peut Majelle Laman wordt daar 
natuurlijk ook niet echt vrolijk 
van: ,,Drie weken geleden moch-
ten we alleen nog maar gezon-
de mensen behandelen, dus de 
kwetsbare niet. Twee weken ge-
leden werden de regels weer aan-
gescherpt en sindsdien is face to 
face werken uit den boze. Als er 
echt nog patiënten verplicht van 
de arts moeten worden gezien, 
dan moeten wij beschermende 
kleding, mondkapjes, handschoe-
nen en een spatbril dragen. Op 
dit moment worden de cliënten 
behandeld op afstand via video-
bellen. Zo kunnen we de klach-
ten in kaart brengen en ze advies 
geven. Het op afstand behande-
len is voor ons een nieuwe ma-
nier van werken, maar de cliën-
ten zijn erg tevreden. Verder zijn 
we een aantal nieuwe producten 
aan het ontwikkelen. Dat is al ja-
ren onze wens, zodat we meteen 
aan de slag kunnen als de maatre-
gelen worden versoepeld.”

Apotheek
Tot slot is er ook veel veranderd 
bij apotheek De Brink, zoals as-
sistente Anouk van der Gracht 
laat weten: ,,Sinds de coronacri-
sis is het een stuk stiller aan de ba-
lie. Er worden nog steeds veel re-
cepten aangevraagd, maar we be-
zorgen nu meer. We hebben een 
paar weken geleden plastic aan-
gebracht vanaf het plafond tot de 
grond aan toe. Dat is aangevuld 
met plexiglas voor de loketten, 
zodat we de patiënten goed kun-
nen blijven zien.”

Castricum - ‘Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassi-
stente’, alleen de patiënten komen haast niet meer. Dat geldt ook 
voor de bezoekjes aan de huisarts of een praktijk voor fysiothe-
rapie. Omdat face-to-facecontacten nauwelijks meer mogelijk 
zijn, moet er veel op afstand gebeuren, zoals uit een onderzoekje 
blijkt. Ook in de apotheek is het aanzienlijk rustiger.

Malou de Kock wordt geholpen door assistente Anouk van der Gracht.

Oefeningen via video bij Fysiotherapie Rootjes. (Foto: aangeleverd)

Torenhoog de beste in snacks en meer

Aart Tóth

Dus kom maar binnen voor een 
‘patatje met’ en die overheerlijk 
kroketten uit eigen keuken. Ook 
de wekelijkse ‘krokettendag’ blijft 
gewoon in stand, waarbij u elke 
soort kroket voor 50% goedko-
per kunt verorberen. U kunt nu te-
recht bij ‘De Toren snackbistro’ op 
de Geesterduinweg bij de Zuidin-
gang van winkelcentrum Geester-
duin. Daarbij bent u vanaf 9.00 uur 
welkom om inderdaad dat heerlij-
ke kopje ko�e te doen, voor aan 
de afspraak of bezoek van winkel-
centrum te beginnen. Daarna ben 
u tot 21.00 uur welkom voor ge-
woon een broodje of een uitge-
breidere maaltijd, allemaal in ei-
gen keuken bereid. Naast die heer-
lijke belegde broodjes, zijn er na-
tuurlijk de overbekende snacks, sa-
lades, soepen en als toetje heerlijk 
eigengemaakt banketbakkersijs in 
verschillende variëteiten.

De inrichting is ook een openba-
ring waar uitbater Ronald Meijer 
trots over uit kan wijden, zoals de 
grote zwart-wit foto’s uit het ver-
leden, veelal van uitspanningen 
rond Castricum aan Zee. “Voor de 
ouderen onder ons zeer herken-
baar nostalgisch beeld”, volgens 
Ronald. Ook de al 29 jaar bij De 
Toren werkende Arjan de Winter 

vult de uitleg aan met, “Kijk, de ge-
boorte van Blinckers en een echt 
strandhotel met Vami ijskiosk”. Zo-
nen Kenny en Bobby van Ronald 
staan intussen te springen de han-
den uit de mouwen te steken en 
laten trots de trendy keuken zien, 
waarbij de hygiëne de drijfveer is, 
buiten het bereiden van gerech-
ten.
We hadden het er al over, de uit-
breiding van de menukaart, wat 
voor iedere smaak wat lekkers 
mogelijk maakt. Van een gewoon 

broodje kroket, tot een luxere ver-
sie broodje met andere lekkernij. 
Ook een wijntje of biertje is daarbij 
verkrijgbaar.

Andere bezigheid is natuurlijk, het 
intussen in Castricum overbeken-
de, verzorging van Catering, Buf-
fetten en bijeenkomsten bij De To-
ren, thuis, in een bedrijf of ande-
re horecavestiging. Dat gaat van 
borrelhapjes tot uitgebreide sala-
des in verschillende uitvoeringen, 
compleet met stokbrood. Heeft u 
een groot gezelschap en te wei-
nig glaswerk, tafels en stoelen, 
ook daar weet ‘De Toren snackbi-
stro’ een mouw aan te passen. Nu 
natuurlijk uitermate nieuwsgierig, 
kijkt u op www.cateringdetoren.
nl, belt naar 0251 650 568 of mailt 
naar info@cateringdetoren.nl en 
besteld afhalen, bezorgen of buf-
fet in de toekomst. 

Castricum - Het lijkt niet meer op een ouderwetse ‘patattent’, zelfs 
geen snackbar meer. Inderdaad steekt de nieuwe vestiging van 
‘De Toren’ torenhoog boven dat ouderwetse uit en heeft nu meer 
weg van een gave ontmoetingsplaats, waar je ook lekker een bak-
kie kunt doen. Om het nu helemaal in het nieuw te doen is er zelfs 
een nieuw logo, waarbij het woord snackbar is vervangen door 
‘snackbistro’, wat dan ook meteen de lading dekt. Wat niet wil 
zeggen dat alle voorheen verkrijgbare snacks verdwenen zijn, die 
zijn nog steeds verkrijgbaar.

De ‘crew’ startklaar v.l.n.r. Ronald Meijer, Kenny Meijer, Arjan de Winter 
en Bob Meijer
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Expert in coronatijd

Ook Expert Castricum heeft maat-
regelen genomen. Voor de vei-
ligheid van de medewerkers en 
klanten geldt ook hier dat ieder-
een 1,5 meter afstand van elkaar 
dient te houden. Ook is de winkel 
op maandag voorlopig gesloten, 
om op alle andere dagen van de 
week meer capaciteit te hebben in 
de personele bezetting om ieder-
een sneller van dienst te kunnen 
zijn. Danny de Graaf: ,,We hebben 
de laatste weken gemerkt dat er 
veel vraag is naar koelkasten en 
vriezers om minder vaak een be-
zoek te moeten plegen aan de su-
permarkt. We merken dat er naar 

apparaten in huis die het verblijf 
binnen aangenamer maken in al-
gemeenheid meer vraag is. Meer 
thuis blijven, maar dan wel met 
mooie muziek of toch die nieuwe 
Smart TV. Ook zijn alle online aan-
kopen op www.expert.nl de laat-
ste weken enorm gestegen. Als ie-
mand hier iets bestelt, koopt men 
in feite gewoon bij onze winkel. 
Een bestelling is dus gemakkelijk 
bij ons af te halen of thuis te be-
zorgen.’’

Expert Castricum onderscheidt 
zich momenteel ook met de re-
paratie- en installatieservice. ,,We 

verkopen veel artikelen die essen-
tieel zijn voor het huishouden en 
snappen dat niemand graag zon-
der bijvoorbeeld zijn wasmachi-
ne zit. Of een alleenstaande ou-
der die graag nog het nieuws wil 
kunnen volgen als de tv het heeft 
begeven. In tegenstelling tot veel 
collega’s verzorgen wij de volle-
dige installatie zoals men het van 
ons gewend is. Ook daarbij vragen 
wij natuurlijk wel de volledige me-
dewerking van onze klanten. Geef 
onze monteurs de ruimte en ver-
laat de ruimte waarin zij aan het 
werk zijn. Uiteraard komen wij al-
leen als er geen griepverschijn-
selen zijn om zo de gezondheid 
van onze monteurs en klanten te 
waarborgen.’’ Het is eventueel ook 
mogelijk om op afspraak buiten 
de reguliere openingstijden bij Ex-
pert Castricum te winkelen.

Castricum - Het coronavirus zet heel Nederland op zijn kop. Aan 
de ene kant zorgt het ervoor dat we allemaal afstand moeten 
houden, maar aan de andere kant geeft het ook een saamhorig-
heid met elkaar. Samen zorgen we ervoor dat het virus niet te snel 
wordt verspreid.

Blue World bezorgt kleding aan huis
Hierop kunnen klanten het groot-
ste deel van de dames- en heren-
collecties van Blue World zien en 
bestellen. Door middel van een be-
stelformulier kunnen de favorie-
te items op afspraak thuis bezorgd 
worden. Iedereen kan vervolgens 
thuis in alle rust passen, men hoeft 
dus niet naar de winkel. De gro-
te voordelen zijn dat man dus niet 
de deur uit hoeft, men pas achter-
af betaalt, de bezorging gratis is en 
de bestelling dezelfde dag gele-
verd kan worden. Ook is Blue World 
een cadeauservice gestart. Wil men 
iemand verassen met een leuk kle-
dingstuk, dan verzorgt Blue World 
dit van A tot Z.
Zo wordt het cadeau ingepakt, 
eventueel voorzien van een per-
soonlijke boodschap en persoon-
lijk bezorgd bij de ontvanger. Aan 
deze service is geen minimum be-
drag gekoppeld! Kijk op www.blue-
world.nl voor de catalogus of ca-
deauservice. Naast de catalogus 
van Blue World zal ook de online ca-
talogus van ZinQ mode in Geester-
duin deze week van start gaan! De 
fysieke winkels in Geesterduin zijn 
gewoon geopend. Ook hier is men 
uiteraard gewoon welkom. Zoals 
bij alle winkels zijn er regels van 
kracht om de klanten en het perso-
neel te beschermen tegen besmet-
ting. Alle klanten worden verzocht 
om bij een bezoek aan de winkel 
deze regels in acht te nemen. (Fo-
to: aangeleverd)

Castricum - In deze bijzondere tijd moeten ondernemers kijken 
wat ze nog wel kunnen. Zo ontstaan creatieve oplossingen, zoals 
horecazaken die volop aan het bezorgen zijn of de foodwinkels 
waar je bestellingen kunt plaatsen en ophalen. Ook kledingwin-
kel Blue World in winkelcentrum Geesterduin is volop aan het kij-
ken naar wat wel mogelijk is. Omdat de omzetten in veel fysieke 
winkels onder druk staan, heeft Blue World na heel hard werken 
vorige week een online catalogus gelanceerd.

Jammer, Hortus Bulborum 
blijft dit jaar dicht
Limmen - Het is de enige tuin ter 
wereld met een collectie van his-
torische voorjaarsbolgewassen: de 
Hortus Bulborum in Limmen. Hij 
staat nu in volle bloei en is ook dit 
keer weer een lust voor het oog. 
Normaal gesproken zou de tuin 
vanaf 6 april tot en met 16 mei 
open zijn voor publiek, maar bij de 
ingang hangt nu een tekst waarop 
is aangegeven dat deze, vanwege 
het Coronavirus, tot maandag 1 ju-

ni aanstaande gesloten blijft. Het 
is niet alleen erg jammer voor de 
bezoekers, maar ook voor dege-
nen die vele uren werk staken in 
het gereedmaken van de tuin. Max 
Nuyens verzorgt de PR van de Hor-
tus en legt uit waarom het besluit 
is genomen: ,,Op de tuin zijn vele 
vrijwilligers aan het werk, niet al-
leen in het kantoor bij de ingang, 
maar ook mensen die tijdens de 
aanwezigheid van publiek werk-

zaamheden in de tuin verrichten 
en toezichthouders die het bezoek 
in goede banen moeten leiden. Wij 
willen niet dat zij in aanraking ko-
men met het virus. Het levert ons 
�nanciële schade op doordat wij 
entreegelden mislopen, maar de-
ze schade is niet te vergelijken met 
de schade die Het Keukenhof on-
dervindt. Volgend jaar hopen we 
weer gewoon open te zijn.” (Tekst 
en foto: Henk de Reus)

Sloop NS-station begonnen
Castricum - Precies volgens 
planning is de sloop van het NS-
station gestart. De bloemenki-
osk was al leeg, de ingang en 
trap niet meer in gebruik. De tij-
delijke ingang is voorlopig via 

de hellingbaan Kramersweg en 
de duinzijde Westerplein. De 
Stationsweg en een groot deel 
van de Mient is omgetoverd tot 
een 30-kilometerzone met in-
haalverbod en extra zebrapa-

den. Daarbij moeten verkeers-
deelnemers, dus ook �etsers en 
voetgangers, rekening houden 
met overlast en oponthoud tot 
zeker december. (Tekst en foto: 
Aart Tóth)

Column
Venters in tijden van corona?
Toen Mark Rutte vorige week 
weer een persconferentie hield, 
zei ik tegen een van mijn klein-
zoons van 17 jaar: ,,Het is goed 
dat we geen venters meer heb-
ben, want die zouden ook vast 
worden verboden.” Waarop mijn 
kleinzoon vroeg: ,,Wat zijn dat 
opa?” Ik antwoordde: ,,Dat wa-
ren leveranciers die hun pro-
ducten bij je thuis brachten.” Re-
actie: ,,Dus een soort Bol.com?” 
,,Nee, het waren mensen met een 
kleine winkel die brood, groen-
te, melk etc. bij je thuis brach-

ten.” Mijn kleinzoon weer: ,,Dat is 
toch niets nieuws? Albert Heijn 
bezorgt toch ook de boodschap-
pen?” ,,Ja, maar deze verkopers, 
door ons middenstanders ge-
noemd, gingen met een bak�ets, 
paard en wagen of een gemo-
toriseerd karretje door de stra-
ten, ook al hadden zij hun win-
kel om de hoek. Ik woonde bij-
voorbeeld in de Jacob Catsstraat, 
vlakbij melkboer Kaandorp, bak-
ker Burgmeijer en groenteboer 
Beentjes. Toch kocht mijn moe-
der boter bij Piet Schilder, die 

een winkel had aan Schouten-
bosch en ook ventte. Als mijn 
moeder niet in de buurt was, 
kwam hij gewoon binnen via de 
voordeur, omdat er een touw-
tje (van Jan Terlouw) uit de brie-
venbus hing. Dan legde hij twee 
pakjes Blue Band op de trap en 
verdween weer.” Dat ontlokte bij 
mijn kleinzoon de volgende slot-
zin: ,,Opa, wat zou dat geweldig 
zijn in deze tijd, want dan was je 
meteen van het gezeur over die 
anderhalve meter af...”
Hans Boot 

Melkboer Piet Schilder met rechts vakantiehulp Kees Kok. (Foto: Oud-Castricum)

Wereldwinkel Castricum doneert 
pakketjes aan de voedselbank

Natuurlijk heeft het coronavirus 
ook een enorme impact op de 
Fairtrade branche. Dat geldt zo-
wel voor de verkoop in Neder-
land als voor de landen waarin 
zich de leveranciers bevinden. 
Ook daar wordt naar creatieve 
oplossingen gezocht om de ge-
volgen van het virus het hoofd 
te bieden. In Pakistan maken de 
producenten van sportballen 
nu beschermende mondkapjes 
die zij uitdelen aan de gemeen-
schap. In Ecuador delen bana-
nenplantages overgebleven ba-
nanen uit aan omwonende ge-
meenschappen waar voedsel 
schaars is. Zuid-Afrikaanse wijn-
producenten leveren ontsmet-
tingsmiddelen voor al hun arbei-
ders. Vele boeren en arbeiders 
krijgen informatie over Covid-19, 
een belangrijke eerste stap in het 
voorkomen van besmetting. In-
formatie over het virus wordt ver-
taald in de lokale taal en vervol-

gens gedeeld met boeren en ar-
beiders. 
De Fairtrade-premie wordt ge-
bruikt om coronabesmetting te 
voorkomen, detecteren en be-
handelen. Bijvoorbeeld voor het 

aanscha�en van testen, verne-
velaars, beademingsapparaten, 
maskers en handschoenen en 
ontsmettingsmiddelen. 
Maar ook om boodschappen te 
doen voor kleine boeren in de 
omgeving. Zo proberen de be-
trokken partijen wereldwijd om 
er samen de moed in te houden 
op weg naar een gezonde toe-
komst. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Wat doe je als winkel met houdbare producten als 
je voorlopig niet open mag? Niet weggooien natuurlijk! Wereld-
winkel Castricum maakte daarom een aantal leuke pakketjes en 
bracht die naar het inzamelpunt voor de voedselbank.
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Wees loyaal, koop lokaal

D
e lokale winkelier krijgt het door de opmars van online ketens 
steeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen winke-
lend publiek vaker thuis blijft. In deze tijd en in de tijd die komen 
gaat, is het de moeite waard om de winkelier op de hoek te steu-

nen. ‘Lokaal winkelen heeft een bredere uitwerking door de hele regio.’ 

‘Het winkelcentrum is het kloppend hart van 
elke stad en elk dorp. Stel je eens voor dat er 
geen winkel is om nieuwe schoenen te kopen, je 
nergens terecht kunt voor vers brood, kapsalons 
gesloten blijven en een drankje doen op het 
terras niet meer kan.’ Aan het woord is marke-
teer Sander van den Brink, als lid van het lokale 
centrummanagement van een middelgrote ge-
meente is hij verantwoordelijk voor de promotie 
van het winkelcentrum. Daarnaast volgt hij het 

aanbod in andere winkelcentra op de voet. 

De juiste mix
In tijden waarin iedereen meer en meer online 
bestelt, benadrukt hij het belang van een lokaal 
fysiek aanbod. In combinatie met het aanbod 
van grote ketens. ‘Daarmee is er voor elke 
smaak en portemonnee een optie en spreekt 
een centrum een brede doelgroep aan. Je kunt 
voor een unieke outfit bij de lokale ondernemer 

terecht, of bij een keten binnenstappen voor de 
basics.’ 

Leven in de brouwerij
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% van de winkels 
min of meer hetzelfde aanbiedt, ben je snel 
klaar. Mensen willen echt een dagje uit zijn 
en dan maakt het vaak niet eens of je kleding, 
woonartikelen of accessoires verkoopt. Men-
sen komen zelden voor één winkel naar een 
centrum toe. Wel voor een gevarieerd en uniek 
winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkel-
straten, vriendelijke medewerkers en entertain-
ment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed 
op door het centrum - financieel - te steunen.’ 
In die samenwerking ziet hij een belangrijke 
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De 
gevestigde namen geven wellicht bekendheid 
aan een winkelcentrum, maar de lokale mid-
denstand geeft kleur en zorgt voor leven in de 
brouwerij.’ 

Die beleving proeft en ervaart een klant meest-
al niet wanneer hij online winkelt. Hoewel 
online weer andere voordelen biedt, zoals het 
gemak. ‘Met een paar klikken is alles online te 
bestellen. Het is aan de lokale ondernemers de 
taak om dat gedrag minder vanzelfsprekend te 
maken. Met een moeilijk verkrijgbaar product 
wat jij wel kunt leveren, een winkel met een 
onderscheidend aanbod of de gezelligheid van 
ons-kent-ons.’ Daarnaast speelt service een 
belangrijke rol. ‘Neem witgoed. Vaak is een 
wasmachine online goedkoper, maar stopt de 
service ook bij aflevering. Als lokale onderne-
mer kun je van meerwaarde zijn door langer 
garantie te bieden en problemen sneller op te 
lossen.’ 

Bredere stempel
Zonder een bruisend winkelcentrum wordt een 
woonplaats een stuk minder aantrekkelijker, 
maar er is in Van den Brinks ogen nog een ander 
belangrijk bestaansrecht. ‘Lokaal winkelen heeft 
een veel bredere uitwerking door de hele regio. 
Lokale ondernemers bekostigen de evenemen-
ten, sponsoren de plaatselijke sportclubs, laten 
hun reclame-uitingen in de buurt verzorgen 
en drukken nog op veel meer manieren hun 
stempel op de maatschappij. Kortom, lokaal 
winkelen zet de hele woonplaats op de kaart.’

Steun juist nu
Van den Brink roept dan ook op om de loka-
le middenstand te steunen. Juist nu, nu veel 
winkeliers het door de coronamaatregelen extra 
zwaar hebben. ‘Houd natuurlijk rekening met 
de richtlijnen van het RIVM, maar probeer toch 
wanneer het verantwoord is je boodschappen 
te blijven doen op de hoek. Ik begrijp heel goed 
dat mensen momenteel niet onnodig naar bui-
ten gaan. Maar er zijn tal van lokale winkeliers 
die ook nu hun diensten graag inzetten. Winke-
liers kunnen echt elke cent gebruiken en komen 
je graag tegemoet waar mogelijk. Bijvoorbeeld 
door je aankoop gratis langs te brengen of via 
FaceTime het assortiment te laten zien. Juist 
de lokale middenstand toont zich nu van zijn 
meest creatieve kant.’

N
u Nederland in de ban is van het coronavirus, neemt de detail-
handel ook gepaste maatregelen. Veel gevestigde namen in 
de winkelstraten hebben besloten om voorlopig de deuren te 
sluiten of openingstijden in te korten. Met name lokale midden-

standers houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatre-
gelen om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de 
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.   

Hoofd boven water
Van plexiglas platen voor de kassa’s, alleen onli-
ne betalen tot desinfecteren van winkelmandjes 
na elk klantenbezoek. En van vloerstickers die 
de afstand van 1,5 meter aanduiden tot maatre-
gelenposters met daarop de richtlijnen van het 
RIVM. Of zelfs toegangsregelingen: een beperkt 
aantal klanten tegelijkertijd binnen of ‘eenrich-
tingsverkeer’). Lokale winkeliers die - genood-
zaakt - zijn de deuren open te houden, hebben 
in de afgelopen weken massaal maatregelen 
getroffen om te voldoen aan de overheidsricht-
lijnen. Om zo de klanten die nog wel komen 
winkelen te kunnen blijven helpen, maar vooral 
om het hoofd boven water te kunnen houden en 

straks het winkelgebied aantrekkelijk te kunnen 
houden.  

Nieuwe initiatieven
De coronacrisis dwingt ondernemers ook in te 
zetten op nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld bezor-
ging. ‘Het zijn lastige tijden, maar zo proberen we 
toch wat omzet te draaien’, vertelt een eigenaresse 
van een koffiebar’. Er zijn ook voorbeelden van 
ondernemers die hun dienstverlening aanpassen. 
Zo maakt een kledingmaker mondkapjes in plaats 
van kleding. Omdat het nu een moeilijke tijd is 
en er weinig klussen zijn voor kleding worden er 
mondkapjes gemaakt. Zo helpt iedereen elkaar 
een beetje en dat is juist nu heel erg belangrijk. 

‘De lokale winkelier geeft 
kleur aan het centrum’ 

Lokale winkeliers 
ondernemen actie 
in coronatijd 

‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’

Sander van den Brink
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Bea van Driest leerde als puber in de oorlog wat rechtvaardigheid was

,,Intuïtief vertelde je zo weinig mogelijk
aan anderen, om ze niet te belasten”

Henk de Reus

Je zou het beslist niet zeggen, 
maar Bea van Driest tikt in sep-
tember de leeftijd van 95 jaar 
aan. Ze is een moderne vrouw, 
die nog midden in het leven staat 
en breed geïnteresseerd is. Haar 

geest is nog scherp en ze is welbe-
spraakt. Bea: ,,Aan de binnenkant 
is er wat reparatiewerk gepleegd. 
Ik heb twee nieuwe heupen en 
een pacemaker, maar ik dartel vro-
lijk verder. Ik ben gewoon een oud 
karretje dat af en toe groot onder-
houd nodig heeft.” 
Ze woont nog steeds zelfstandig 
en redt zich prima.

Bea, die sinds 1964 in Akersloot 
woont, herinnert zich nog heel 
goed het begin van de oorlog. 

,,Het was midden in de nacht. Ik 
hoorde luid geschreeuw, er was 
paniek en Duitse vliegtuigen vlo-
gen massaal over ons heen. Er was 
woede, ook bij mij. Ik was veront-
waardigd. Het gebeuren ging vol-
strekt tegen m’n gevoel van recht-
vaardigheid in.

Loppersum werd al snel ingeno-
men door de Duitsers. Dit was 
van strategisch belang. Van hieruit 
voerden namelijk verschillende 
wegen naar Delfzijl. Als de gealli-
eerden hier konden komen, kon-
den zij de stad Emden onder vuur 
nemen. Er is zwaar om Loppersum 
gevochten. De toren van de oude 
kerk, een belangrijk uitzichtpunt 
voor de Duitsers, is volkomen ka-
potgeschoten door de geallieer-
den.” Ze toont een foto van de ge-
havende toren.

Verraad
Bea: ,,Tijdens de oorlog woonden 
er verderop in onze straat NSB’ers. 
Ze hielden de hele buurt in de ga-
ten. We mochten van hen ook 
geen vaderlandse liedjes zingen. 
Dat was te nationalistisch. Eigen-
zinnig als ik toen al was verander-
de ik gewoon woorden in de tekst, 
maar bleef de liedjes wel zingen. Ik 
herinner mij nog dat ze ’n keer op 
de ramen van andere buren ‘Hier 
wonen Oranjeklanten’ hadden ge-
kalkt, omdat men zich schijnbaar 
niet aan de regels hield. Overal zat 
het verraad tussen de mensen. Er 
waren ook NSB’ers die zich als ver-
zetsmensen voordeden. Je moest 
heel voorzichtig zijn.

Ik sliep met m’n zussen op zolder. 
Het gebeurde een keer dat ik mid-
den in de nacht wakker werd ge-
maakt door m’n moeder. Ze vroeg 
‘Bea, kun je eruit komen en bij 
jouw vriendin gaan slapen? De 
onderwijzers De Haan en De Graaf 
moeten hier slapen’, zei ze zacht-
jes. Ze zei niet waarom, want hier 
gold ‘niets weten is niets verder 
kunnen vertellen’. Achteraf hoor-
de ik dat ze moesten onderdui-
ken, omdat ze opgepakt dreigden 
te worden. Bij een van hen woon-
de namelijk een neef die in het 
verzet zat. Deze waren de Duitsers 
op het spoor gekomen. De naam 
hadden ze doorgekregen van Ne-
derlanders die voor de SS werk-
ten. Muisstil begaf ik mij op weg 
naar m’n vriendin. Je moest heel 
voorzichtig zijn omdat je ’s avonds 
na 20.00 uur niet op straat mocht 
komen. Bij elk takje dat onder m’n 
voeten kraakte schoot de angst 
erin. Bij m’n vriendin Gré aange-
komen vroeg ik ‘Mag ik vannacht 
hier slapen?’ Ze zei alleen maar 
‘ja’ en vroeg verder nergens naar. 
Ze begreep het wel. Ze vroeg niet 
waarom, ook de volgende och-
tend niet. Dit gebeurde intuïtief. 
Je moet het zelf hebben meege-
maakt om de ernst van de situatie 
te kunnen begrijpen. De algehe-
le sfeer was drukkend. Uiteindelijk 
is de neef van de onderwijzer tij-
dens zijn vlucht neergeschoten en 
op beestachtige wijze met de kolf 
van een geweer afgemaakt. Ik kan 
het helaas niet anders omschrij-
ven”, verzucht ze. ,,M’n ouders wa-
ren beiden fotograaf en m’n vader 
moest van de Duitsers een foto 

van hem maken toen hij dood op 
de grond lag. Via de foto konden 
ze vaststellen wie het was en wie 
de andere leden van de verzets-
groep waren.” Ze toont de door 
haar vader genomen foto.

Kat
Bea vertelt over twee bijzondere 
ervaringen. ,,We hadden eens een 
onderduiker in huis. Hij lag ver-
stopt in een verborgen nis onder 
het dak. De Duitsers hadden ken-
nelijk aanwijzingen van de NSB 
overbuurvrouw gekregen waar hij 
zich ongeveer moest bevinden. 
De Duitsers doorzochten alle wo-
ningen in onze straat en kwamen 
ook bij ons. 
Onze kat was binnen. Een van de 
Duitsers was waarschijnlijk een 
kattenliefhebber en probeerde 
het dier te lokken. De kat vloog 
hem voorbij, stoof de trap op en 
rende ijlings naar de schuilplaats 
van de onderduiker, waarvan het 
beest geen weet had en ging 
dicht tegen hem aanliggen. Het 
was alsof de kat hem wilde be-
schermen. 
Heel bijzonder was dit. De Duit-
sers vonden hem niet. Later deed 
zich nog eens zo’n situatie voor 

toen de buren overvallen werden. 
Dat leidde tot een hoop lawaai. Ik 
ging op de dakgoot liggen om te 
zien wat er beneden gebeurde. Ik 
zag dat twee SS-ers het huis van 
onze buren onder schot hielden. 
De kat kroop platliggend op z’n 
buik naar mij toe en ging tegen 
mij aanliggen, alsof hij mij deze 
keer wilde beschermen.”

Pasfoto
Om aan te geven hoezeer je in 
de oorlog moest oppassen ver-
telt Bea over haar vader die op ’n 
keer twee verraders (SS’ers) in z’n 
winkel op bezoek kreeg. ,,Ze vroe-
gen of m’n vader een pasfoto wil-
de maken. Ze zeiden dat ze onder-
duikers waren en dat ze de pas-
foto nodig hadden voor een vals 
persoonsbewijs. M’n vader zei dat 
hij best de foto wilde maken, maar 
hij zei erbij dat het hun eigen ver-
antwoordelijkheid was wat ze hier 
verder mee gingen doen. Dit ant-
woord hadden ze niet verwacht. 
Ze wisten dat hij anti Duits was 
en wilden hem testen. Als m’n 
vader had geantwoord met ‘Pri-
ma, dat doe ik wel even’, dan zou-
den ze gedacht hebben dat hij bij 
het verzet zat en dat hij wel meer 
valse persoonsbewijzen maakte. 
Het geeft goed aan hoe de sfeer 
destijds was. Mijn vader stak het 
verzet wel degelijk een helpen-
de hand toe. Zo maakte hij foto’s 
van mannen van de Gestapo, die 
dan weer in circulatie werden ge-
bracht onder verzetsmedewer-
kers.”

Australische piloot
Op 24 februari 1944 stortte er een 
geallieerd vliegtuig neer. Hier-
bij kwam de Australische piloot 
S.P. Snape om het leven. Bea: ,,De 
nacht na de dag van de begrafenis 
is m’n vader met de burgemeester 
naar de begraafplaats gegaan en 
heeft hij in het geopende graf de 

piloot gefotografeerd. Het blijft 
gissen waarom de burgemeester 
dit verzoek deed, maar het is vrij-
wel zeker dat de nabestaanden 
van de piloot de foto hebben ge-
kregen. De originele foto is nooit 
boven water gekomen. De verkla-
ring hiervoor laat zich wel raden. 
M’n vader wist beter”, zegt Bea. Ze 
kan uren doorpraten, maar we be-
sluiten buiten een foto te maken. 
Als dochter van ouders die beiden 
fotograaf waren houdt ze de ver-
slaggever nauwlettend in de ga-
ten. ,,Moet je die, of die lens er niet 
opzetten?”, vraagt ze. Ik zeg dat ik 
nu even de baas ben en laat de ge-
maakte foto later aan haar zien. Ze 

zegt dat ze dik tevreden is. Ik ben 
gerustgesteld en neem afscheid 
van een bijzondere vrouw.

Kent u ook iemand met een ver-
haal over de oorlog, of bent u 
zelf zo iemand, meld het de re-
dactie. Dat kan door een bericht 
naar redactie@castricummer.nl 
te sturen.

Akersloot - Bea van Driest (94) was 13 jaar toen de oorlog uitbrak. Ze woonde op dat moment, samen met haar ouders en drie zussen, 
in Loppersum, dat onder de rook van Delfzijl ligt. Verderop in de straat woonden NSB’ers, die alles in de gaten hielden. Er was constant 
angst om verraden te worden. Haar kat leek het verschil tussen goed en kwaad te voelen en bood twee keer bescherming.

Bea van Driest: om de sfeer van toen te kunnen voelen, moet je het hebben meegemaakt.

Bea (rechts) met haar zussen Iet, Annie en Nelly, kort voor de oorlog (1939). (Foto: aangeleverd)

Bea’s ouders: Aafke en Willem Frederik Pastoor. De laatste onderhield con-
tact met het verzet. (Foto: aangeleverd)

Bea kort na de oorlog (1947). (Foto : aangeleverd)

De kapotgeschoten kerktoren in 
Loppersum, een strategisch punt 
van de Duitsers. (Foto: aangele-
verd)





16 15 april 2020

Zonnepanelenactie verlengd
Castricum - Door de maatrege-
len rondom het coronavirus is 
de zonnepanelenactie in de ge-
meente Castricum verlengd tot 
en met 31 mei. Met de zonnepa-
nelenactie is een collectieve in-
koop van zonnepanelen moge-
lijk. De huisbezoeken van de ac-
tie worden door de installateurs 
uitgevoerd volgens de richtlij-
nen van de RIVM.
Er zijn op dit moment al ruim 450 
aanmeldingen. Onder normale 
omstandigheden volgt na aan-
melding direct een huisbezoek 
om een aanbod op maat te ma-
ken. Momenteel worden de huis-
bezoeken na 28 april ingepland. 
Huisbezoeken die al gepland 
waren, worden door de adviseur 

zelfstandig uitgevoerd volgens 
de richtlijnen van de RIVM en het 
overleg met de bewoner vindt 
telefonisch plaats. 
Mensen die het geplande huis-
bezoek willen uitstellen, kunnen 
een nieuwe afspraak op een later 
tijdstip maken. Men krijgt dan 
wel alvast een indicatieve o�erte 
op basis van een luchtfoto.

Rendement
Een collectief van vakkundige re-
gionale installateurs biedt huis-
eigenaren de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten instal-
leren tegen een zeer gunstige 
prijs. Daarnaast is een goed ren-
dement op zonnepanelen ge-
garandeerd tot en met 2031. De 

rijksoverheid heeft onlangs de 
verrekening van zonnestroom 
op de energierekening, de op-
volger van de salderingsrege-
ling, vastgelegd tot en met 2031. 
De gemeente Castricum onder-
steunt deze actie in samenwer-
king met het Duurzaam Bouwlo-
ket en energiecoöperatie CALo-
rie Energie. Kijk op www.calorie-
energie.nl/actie voor meer infor-
matie en aanmelden. 
Voor vragen over deze inkoop-
actie, zonne-energie in het alge-
meen of andere duurzame maat-
regelen kan men ook terecht bij 
het Duurzaam Bouwloket via in-
fo@duurzaambouwloket.nl of 
072 7433956. (Foto: aangele-
verd)

Uit de oude doos: alias De Kein
Limmen - Kipchoge Keino (80), 
de atleet uit Kenia, winnaar op 
de 3000 en 5000 meter, is de 
man naar wie hij door zijn goede 
vriend Aad (Jelle) Dekker is ver-
noemd. We hebben het over Ger-
rit of Gerard Tuyn. Net 70, enig 
kind van vader Tuyn en moeder 
Tjipjes. Nooit getrouwd geweest 
maar wellicht wel een keer ‘stout’ 
geweest. In zijn jonge jaren met 
de Uitgeester kermis waren er 
meisjes als Ria P. en  Marjan v/d 
B., maar dat werd niks. De liefde 
van zijn leven werkte net als hij bij 
Driessen. Zij vertrok naar Nieuw-
Zeeland en op Schiphol gaf hij 
haar, met tranen in zijn ogen, een 
zilveren hartje. Toch is hij altijd al-
leen gebleven. ,,Ik ben echt een 
man om alleen te zijn, want ik heb 
het veel te druk”, aldus Gerrit. Op 
de maandag moet hij wandelen, 
dinsdag werkt hij bij de groen-
ploeg op het kerkhof, woensdag 
in zijn volkstuin, donderdag vis-
sen en voer halen voor zijn beest-
jes. Vrijdagochtend is hij in de 
weer als krijtlijnentrekker voor VV 
Limmen ( nu even niet).

Als we daar om 09.00 uur aan de 
ko�e zitten met een man of elf, 
dan zitten we met smart op hem 
te wachten. Vertelt hij weer een 
geloofwaardig verhaal, wat hij  ter 
plekke zit te verzinnen. Hij heeft 
het vaak over zijn laatste jaar bij 
Limmen en dat hij naar Meer-
vogels gaat om Roel Walsari de 
kneepjes van het lijnen trekken te 
leren. Hij heeft zelfs een sjaal van 

de koeten, de overloper. Soms 
gelooft hij zijn eigen verhaal. Zo 
vertelde hij een keer dat er een 
viswedstrijd op het strand in Bak-
kum was. Niemand geloofde hem 
en de enige die er wel was, dat 
was hijzelf. Hilarisch natuurlijk. 
Op zaterdag gaat hij naar ‘zijn’ 
kleinkinderen kijken. Opa Ger-
rit heeft dan altijd wel wat in pet-
to voor de kleinkinderen van zijn 
goede vriendin. Op zondag gaat 
hij of vissen, of voetbal kijken, of 
op tv schaatsen of wielrennen kij-
ken. Wel had Gerrit een mooie 
stijl met schaatsen in vroegere 
jaren. Hij werd door Ari Krom en 
Klaas Min (nestors) wel het gro-
te talent genoemd. Niks gewor-
den dus.

Op de Meent valt hij alleen nog 
op door zijn stijl, maar niet door 
zijn snelheid. Met voetbal had 
hij een geweldig linker been. Al-
leen het andere been wilde niet. 
Biljarten doet hij ook vaak in Vre-
deburg. Laatst kwam er een lid bij 
en werd hij volledig van het la-
ken gespeeld. Met vissen doet hij 
het wel redelijk, hij bracht het tot 
de Nederlandse kampioenschap-
pen. Toch stond hij met open 
mond te kijken hoe ondergete-
kende een Delfts blauw bord te-
voorschijn toverde als winnaar 
van de federatiekampioenschap-
pen in 2013. Lachen toch? Zo ziet 
u maar dat we het met een druk 
baasje te maken hebben. Is hij 
aan het wandelen en bel ik dat de 
ko�e klaar staat, dan krijg ik al-

leen te horen wat hij de hele dag 
nog moet doen. Geen tijd voor 
ko�e. Als ik een berichtje stuur 
met een of andere vraag, krijg ik 
zelden antwoord. Geen tijd zeker. 
Alle gekheid op een stokje. We 
hebben het hier over een zeer ai-
mabel �guur en iemand die men 
niet gauw zal vergeten als je een 
keer kennis met hem heeft ge-
maakt. Eén tip van mij; geloof 
minder dan de helft wat hij zegt. 
(Foto: aangeleverd)

Dit alles is geschreven met een 
dikke knipoog. (Willem Koot)

Valse berichten over bankzaken
Regio - De politie waarschuwt 
dat er weer valse e-mails en SMS-
berichten in omloop zijn die af-
komstig lijken te zijn van ban-
ken. In de berichten staat dat de 
bankpas verlopen is, men wordt 
gevraagd om het bankrekening-
nummer en de pincode in te vul-
len. In de berichten staat een link 

naar een website die van de bank 
lijkt te zijn, maar in werkelijkheid 
is het een website van criminelen 
die met de combinatie van de ge-
noemde gegevens vrij toegang 
hebben tot de bankrekening van 
het slachto�er. 
De politie benadrukt dat men 
nooit op dergelijke berichten in 

moet gaan en zeker niet op de 
link moet klikken. Banken zullen 
nooit in een bericht vragen om 
de pincode. 
Geef daarom nooit de pincode 
aan iemand door, ook al lijkt het 
op het eerste gezicht wel ver-
trouwd. Neem bij twijfel altijd 
eerst contact op met de bank.

Tips welzijn en activiteiten
in coronaperiode
Castricum - Welzijn Castricum 
heeft tips verzameld om wel-
te-zijn en thuis inspirerende ac-
tiviteiten te ondernemen nu wij 
meer aan huis gebonden zijn in 
deze lastige periode. De tips 
zijn te vinden op www.welzijn-
castricum.nl en kunnen desge-
wenst gemaild worden naar in-
woners.

Belangrijke telefoonnummers 
zijn te vinden in de lijst als het 
gaat om (thuis)hulp bij zorgen, 

angst, verdriet en eenzaamheid. 
Voorts zijn suggesties opgeno-
men over hoe contacten (op af-
stand) met de omgeving te on-
derhouden en is informatie voor 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers te zien.

Tips voor activiteiten thuis
Tips op het gebied van creativi-
teit, beweging en cultuur (als vir-
tuele museumtours in de buurt of 
buiten Nederland) kunnen in de-
ze tijd handig zijn. En wat te den-

ken van thuis uit eten gaan; loka-
le restaurants bezorgen en zijn te 
vinden in de lijst met tips die tot 
stand gekomen is gekomen in sa-
menwerking met partnerorgani-
saties. 
Welzijn Castricum blijft ook in de 
coronaperiode inwoners onder-
steunen met praktische hulp en 
een luisterend oor.
Bel met nummer 0251 656562 of 
stuur een e-mail naar info@wel-
zijncastricum.nl voor meer infor-
matie.

Ga de #VitamineChallenge aan:
Vitamines voor iedereen 
die werkt in een ziekenhuis

Onder het motto ‘Don’t spread co-
rona, spread vitamines’ kan ieder-
een de #VitamineChallenge aan-
gaan. Doneer fruit aan een zie-
kenhuis en daag drie anderen uit 
om deel te nemen. Ga naar www.

vitaminechallenge.com/Noord-
Holland om deel te nemen. Uiter-
aard is dit initiatief strijkstok-vrij. 
Door deel te nemen steunt men 
ook de lokale groenteboeren die 
de fruitmanden gaan bezorgen 

bij de ziekenhuizen en allemaal 
beloofd hebben de manden ex-
tra vol te maken. Een echte win-
win situatie dus! De initiatiefne-
mers roepen ook alle bedrijven 
en organisaties op om fruitman-
den te doneren aan ziekenhui-
zen. Hiervoor is de pagina www.
vitaminechallenge.com/bedrijf 
gemaakt. Benieuwd hoe er in het 
ziekenhuis gereageerd wordt op 
de fruitmanden? Like dan omda-
tikjeliefvind.nl op Facebook voor 
de foto’s.

Regio - Opschalen naar 2400 IC-bedden betekent meer vraag naar 
mondkapjes en beademingsapparatuur, maar ook een nog hoge-
re druk voor de ziekenhuismedewerkers die echt een zware perio-
de ingaan. Inmiddels is een initiatief ontstaan om hen te steunen 
door - letterlijk - vitamines te doneren aan artsen, verpleegkundi-
gen, schoonmakers en alle anderen die keihard aan het werk zijn 
en een beetje extra weerstand goed kunnen gebruiken.

Met een bootje naar je moeder
Castricum - Beeldbellen met zijn 
moeder in De Boogaert had Jan 
Piet Luijckx al diverse malen ge-
daan, gewoon vanaf zijn bal-
kon thuis. Maar het aanhoudend 
mooie weer bracht hem in tijdens 
het lange paasweekeinde op een 
ander idee. In zijn schuur had hij 
nog een rubberbootje liggen en 

daarmee toog hij naar de vijver 
aan de achterzijde van het verzor-
gingshuis. Daar werd het boot-
je te water gelaten en vervolgens 
stapte hij erin. 
Met het bootje kon hij pedde-
lend de rand van het terras berei-
ken en zo - zonder besmettings-
gevaar - even praten met zijn 

moeder. Jan Piet, zelf ook al een 
dikke vijftiger, kon er wel om la-
chen: ,,We hadden veel publiek, 
het werd ge�lmd en er werden 
foto’s gemaakt. Zo bezorgde ik 
niet alleen mijn moeder een leu-
ke middag, maar was het ook een 
verzetje voor het aanwezige pu-
bliek.’’ (Foto: Yvonne Glorie)

Ananassen op Kronenburg?
Castricum - Ruim tien jaar voor 
de Slag bij Castricum zette mr. 
Joan Geelvinck, heer van Cas-
tricum en Bakkum, een groot 
deel van zijn bezittingen te 
koop. De belangstelling viel 
enorm tegen. Zijn huis op de 
hofstede Kronenburg werd 
zelfs voor de afbraak aange-
boden. Wat kreeg de bezoeker 
van Kronenburg dan te zien als 
hij in het jaar 1787 het terrein 
betrad? Anja Zonneveld, de au-
teur van het artikel, komt na in-
tensief historisch onderzoek 
tot verrassende bevindingen.

In het artikel wordt eerst de ge-
schiedenis van Kronenburg tot 
de 18e eeuw samengevat. Daar-
na wordt geschetst hoe de bewo-
ning van Kronenburg in de eer-
ste helft van de 18e eeuw eruitge-
zien zal hebben. Ook enkele op-
eenvolgende Geelvinck-eigena-
ren krijgen de aandacht, ten be-
hoeve van de overzichtelijkheid 
zijn zij aan het einde van het ar-
tikel op een rijtje gezet. Het leven 
van de zeer rijke Joan Geelvinck, 
degene die Kronenburg heeft wil-
len verkopen, wordt uitgebreid 
besproken. Hoe ging hij om met 

Castricum? Wát heeft Joan Geel-
vinck voor afbraak te koop aange-
boden, in dat jaar 1787? Dan ko-
men we de ananassen uit de titel 
tegen, met vraagteken en al.

Anja Zonneveld schrijft op mee-
slepende wijze en neemt de le-
zer aan de hand mee in de tijd 
van toen. De stichting Oud-Cas-
tricum hoopt dat er meer kwali-
teitsartikelen van haar hand zul-
len verschijnen. Het artikel is op 
de website van de stichting Oud-
Castricum (www.oud-castricum.
nl) te lezen.

Telefooncirkel vergroot gevoel van 
veiligheid voor senioren
Castricum - Senioren die aange-
sloten zijn bij de Telefooncirkel 
Castricum van het Rode Kruis krij-
gen op werkdagen elke ochtend 
tussen 08.30 en 09.00 uur een te-
lefoontje. Het systeem is bedoeld 
om de deelnemers een gevoel 
van veiligheid te kunnen geven. 
Op deze manier is er immers elke 
dag iemand die even informeert 
hoe het gaat.

Antoinette van Boxtel is coördi-
nator van de drie telefooncirkels 
die in Castricum actief zijn. ,,Voor-
al voor alleenstaande senioren is 
het een prettige idee dat zij el-
ke dag contact hebben met ie-
mand uit hun directe omgeving, 
dat geeft een gevoel van veilig-
heid’’, legt ze uit. De telefooncirkel 
voorkomt dat het onopgemerkt 
blijft als iemand bijvoorbeeld valt 

en niet meer in de gelegenheid is 
om hulp te vragen. ,,Mocht de te-
lefoon niet worden opgenomen, 
dan komen wij in actie.” 

Wie gebruik wil maken van de te-
lefooncirkel kan contact opne-
men met Antoinette van Boxtel 
via telefoonnummer 0251 654547 
of een e-mail naar antoinettevan-
boxtel@planet.nl sturen.



Uw VAKSPECIALIST
Castricum – Van een 
complete renovatie 
tot een serre, veran-
da, kastenwand of 
nieuwe deur: bij Hans 
Marcker bent u aan 
het juiste adres. Ook 
voor vernieuwde win-
kelinrichting of anti-
inbraakbeslag, grote 
of kleine verbouwin-
gen.

Zijn mooiste referentie 
is de mond-tot-mond 
reclame van tevreden 
klanten. Grote klussen 
doet Hans samen met 
collega-vakmannen, al-
tijd met hetzelfde re-
sultaat. Buiten de bo-
ven beschreven werk-
zaamheden draait hij 
zijn hand niet om voor het op maat fabriceren van tuinmeubelen, precies zoals 
u in gedachten had. Wilt u daarbij ook nog bij de tuin passende sporttoestellen? 
Geen punt, want met zijn sportieve achtergrond als trainer van de damesrugby bij 
Castricumse Rugby Club (CASRC) weet hij ook aan uw sportieve wensen invulling 
te geven. Trouwens, ook voor binnen meubilair en bijzondere keukens zoals u ze 
wilt, compleet met of zonder apparatuur, ook dat is mogelijk. 

Nieuwsgierig geworden, kijk dan op www.timmerman-nu.nl/castricum/hans-
marcker-timmerman/ of bel 06 109 257 57 en maak een afspraak voor een vrijblij-
vende o� erte. (Tekst en foto Aart Tóth)

Schildersbedrijf

Voor al uw binnen- buitenwerk
Vraag naar een vrijblijvende o� erte. Castricum
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Hans Marcker dè vakman!
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Afstand houden steeds 
meer vanzelfsprekend
Castricum - Een kleine maand 
nadat de regering ingrijpende 
maatregelen nam om versprei-
ding van het coronavirus tegen te 
gaan, lijken de inwoners al aardig 
te zijn gewend aan ‘het nieuwe 
normaal’, zoals premier Rutte het 
houden van anderhalve meter af-
stand onlangs omschreef. Zater-
dag ging een aantal inwoners van 
Castricum weliswaar de deur uit 
om boodschappen te doen voor 
het paasweekeinde, maar de op-
gelegde gedragsregels worden 

over het algemeen goed nage-
leefd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
deze foto, die zaterdag werd ge-
maakt op de Dorpsstraat. Zo-
als gebruikelijk was het behoor-
lijk druk bij de aldaar gevestigde 
vishandel, maar de klanten vorm-
den buiten voor de deur een keu-
rige rij en hielden daarbij ruim-
schoots afstand van elkaar. 

,,We zijn zo trots op onze klanten’’, 
laat het team van de vishandel 
weten. (Foto: aangeleverd)

Honderd gratis 
e-books beschikbaar 
Castricum - De gebouwen zijn 
weliswaar gesloten, maar de bibli-
otheek is online gewoon open. In 
de ThuisBieb-app zijn honderd e-
books gratis beschikbaar gemaakt, 
ook voor mensen die geen lid zijn 
van de bibliotheek. Met de Thuis-
Bieb willen de bibliotheken ieder-
een die thuiszit een hart onder de 
riem steken én een mooie leeser-
varing bieden in deze onzekere tijd.

De brede selectie bevat voor elk 
wat wils: van spanning tot chick-
lit en van literatuur tot informatief. 
Tot de selectie aangeboden boe-
ken behoren populaire titels als 
‘Rinkeldekink´ van Martine Bijl en 
de nieuwste editie van het voet-
balmagazine ‘Hard Gras’, maar ook 
te ontdekken boeken als ‘Post voor 

Rus Ordelman’ van Bette Adriaan-
se, ‘De mentor’ van Tessa Kollen 
en ‘Mindgym work-outs’ van Wou-
ter de Jong. De jongere lezer vindt 
in de app naast bekende titels als 
‘Stuntvlogger Sam’ van Jelmer Jep-
sen, ook bijzondere boeken als ‘To-
verhanden’ van Chris Winsemius 
en ‘Alaska’ van Anna Woltz. Kijk op 
www.jeugdbieb.nl voor nog veel 
meer titels, tips en inspiratie.

#ikleesthuis
Samen met de CPNB is de campag-
ne #ikleesthuis gelanceerd. Down-
load nu de app en geniet van het 
mooie aanbod. Geheel gratis! De 
ThuisBieb is in ieder geval open tot 
en met 10 mei. Uitgebreide infor-
matie over dit initiatief is op www.
thuisbieb.nl te vinden.
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Bijzondere documentaire 
beleeft première online
Castricum - Op donderdag 23 
april is de première van een bij-
zondere documentaire: Aquari-
um. Zangeres en theatermaak-
ster Milou Mignon, gevestigd 
in de duinen van Castricum, 
maakte deze bijzondere pro-
ductie samen met een jonge 
�lmcrew en met Kokob, een Eri-
trese man met een visuele be-
perking. Hoe lukt het hem om 
verbinding te maken met de 
mensen in de stad?

Milou ontmoette Kokob in 2018 
op het station. Hij is muzikant 
en vluchtte een paar jaar gele-
den uit zijn thuisland Eritrea. Ge-
inspireerd door die ontmoeting 
bedacht Milou het project waar-
van het eindresultaat nu op in-
ternet gepresenteerd wordt. Ei-
genlijk was het de bedoeling ge-
weest om de première te laten 
plaatsvinden in De Bakkerij, maar 
dat kan in verband met de co-
ronacrisis niet doorgaan. Tegelijk 
is wel de metafoor ‘leven in een 
aquarium’, die in de productie ge-

bruikt wordt, heel realistisch ge-
worden door de huidige situatie. 
In animatie- en documentaire-
beelden wordt een poëtisch por-
tret geschetst over het leven in 
een aquarium en het verlangen 
naar echt contact. ,,We zouden 
graag zoveel mogelijk mensen 
willen bereiken die een hart on-
der de riem kunnen gebruiken en 
zich op wat voor manier dan ook 

kunnen identi�ceren met Kokob’’, 
vertelt Milou. Iedereen die een e-
mail naar miloumignon@gmail.
com stuurt met als titel ‘Aquari-
um’ ontvangt een
gratis videolink en meer informa-
tie op de dag van de première. 
Op de website www.miloumig-
non.com is meer informatie over 
het project te vinden. (Foto: aan-
geleverd)

Eerste virtuele duivenwedstrijd
Limmen - Begin april is de ge-
bruikelijke start van het wed-
strijdseizoen voor de postdui-
ven. Ook de leden van postdui-
venvereniging De Gouden Wie-
ken leven hier elk jaar naar toe. 
Hun duiven hebben jongen 
groot gebracht, zijn in vorm ge-
komen en de verwachtingen 
zijn zoals altijd hoog. Dit jaar ligt 
echter ook in de duivensport al-
les voor onbepaalde tijd stil. 
Toch is er een creatieve oplos-
sing bedacht om nog een beet-

je actief te blijven: virtuele dui-
vensport.
De duivenbond van het Belgi-
sche Stabroek presenteerde de-
ze wedstrijdoplossing op 4 april 
van dit jaar. Alle leden konden 
twaalf duiven opgeven en - als 
men wilde - voor een klein be-
drag gokken. De duiven zijn vir-
tueel vervoerd naar Soissons en 
virtueel gelost. Een computer-
programma berekende de af-
stand naar de hokken en de snel-
heid van de duiven. Omdat deze 

computer echt niets weet van 
duiven, vertelt organisator Wim 
Coel in een reportage voor Ra-
dio 2 Antwerpen dat de slechtste 
opgegeven duif ook als winnaar 
uit de bus kan komen. Resultaat: 
veel onderling telefonisch con-
tact, mailtjes, een hoop plezier, 
en een beetje compensatie voor 
het missen van het normale con-
tact, met name �jn voor de ou-
dere leden. De winnende duif 
deed er niet toe, alle deelnemers 
waren winnaars.

Wateroverlast woning Geelvinckstraat
Castricum - Vorige week in de 
nacht van woensdag op donder-
dag is wateroverlast ontstaan bij 
een woning aan de Geelvinck-

straat. De problemen werden ver-
oorzaakt door een gesprongen 
waterleiding in de woning. De 
brandweer heeft het ergste water 

opgezogen met een waterstof-
zuiger. Vervolgens is Salvage in-
geschakeld om de verdere water-
schade op te lossen.

Vergeten pan op het vuur

Castricum - Een appartement 
aan het Bakkerspleintje kwam za-
terdagmiddag vol rook te staan 
nadat de bewoner was verge-
ten een pan van het vuur te ha-
len. De brandweer kreeg melding 

van een binnenbrand en spoed-
de zich kort na half vier naar de 
genoemde locatie. Omdat er bij 
de meldkamer diverse meldin-
gen binnenkwamen, werden ook 
de brandweerkorpsen van Lim-

men en Heemskerk ingeschakeld. 
Een buurman zag dat er rook uit 
de woning kwam en klom via zijn 
eigen balkon naar het balkon van 
de betre�ende woning om de 
balkondeur te openen. Vermoe-
delijk is de bewoner in slaap ge-
vallen terwijl er nog een pan op 
het vuur stond. De bewoner heeft 
veel rook binnengekregen en 
werd door ambulancepersoneel 
overgebracht naar een zieken-
huis. De buurman en nog twee 
buren zijn ter plekke nagekeken 
door het ambulancepersoneel. 
Van brand was overigens geen 
sprake, er was alleen een for-
se rookontwikkeling. De brand-
weerlieden hoefden alleen nog 
maar te ventileren en de collega’s 
uit de buurgemeenten hoefden 
niet in actie te komen. 
De brand trok een hoop bekijks, 
de politie verzocht de omstan-
ders om naar huis te gaan in ver-
band met het coronavirus. (Foto: 
Evelien Olivier)

Een muur vol vrolijkheid
Castricum - Met alle negatieve berichtgeving over het coronavirus kan de wereld wel wat vrolijkheid ge-
bruiken, moeten Thalia (16) en haar vriendin Nienke (15) gedacht hebben. Met stoepkrijt gingen ze vori-
ge week aan de slag om deze meterslange muur bij Thalia thuis te voorzien van wat kleur. ,,Om de men-
sen toch wat op te vrolijken’’, aldus de meiden. De kinderen in de buurt vinden het in elk geval prachtig. 
(Foto: Marjolein Kloes)

Paasverrassing voor pupillen AVC
Castricum - De sportverenigingen zijn al een paar weken gesloten en het zal vast nog even duren voor de 
clubs weer open gaan. De kinderen missen hun wekelijkse trainingen en enthousiaste trainers, de trainers 
missen de kinderen. De pupillentrainers van Atletiek Vereniging Castricum (AVC) besloten om bij alle ne-
gentig (!) pupillen van de vereniging hoogstpersoonlijk een zakje paaseitjes te langs te brengen. Natuurlijk 
kregen zij goede hulp van de Paashaas! De pupillen en hun ouders waren blij verrast hun trainers even te 
zien in deze coronatijd waarin zij de trainingen en trainers moeten missen. (Foto: aangeleverd)

Leerlingen Bonhoeffercollege krijgen 
boeken nu thuisbezorgd

Castricum - De leerlingen van het 
Bonhoe�ercollege zitten al een 
aantal weken thuis. Lessen op af-
stand volgen is natuurlijk een pri-
ma alternatief, maar hoe ga je te 
werk als je er boeken voor nodig 
hebt, die je normaal gesproken 
even leent van de mediatheek 
op school? Els Reijnders en San-
dra Mous, de twee medewerk-
sters die de mediatheek met be-
hulp van vrijwilligers runnen, be-
dachten een oplossing. Ze bezor-
gen de boeken nu aan huis.

Met ongeveer zestienhonderd 

leerlingen op school is het in de 
mediatheek normaal gesproken 
de hele dag bedrijvig. De onge-
veer achtduizend boeken die er 
op de plank staan, vinden gre-
tig aftrek bij de studenten, die 
ze nodig hebben om dingen op 
te zoeken of om de verplichte li-
teratuurlijst te kunnen afwerken. 
Daarnaast staan er ook dertig 
computers in de ruimte, die door 
leerlingen goed worden gebruikt 
om informatie op te zoeken en 
studieopdrachten te maken. Nu 

de leerlingen noodgedwongen 

langere tijd thuis zitten, moest 
er voor het uitlenen van boeken 
een alternatief worden bedacht. 
,,Eerst lag er een plan op tafel om 
een aangepast loket in de me-
diatheek te maken, met wacht-
punten om de anderhalve meter, 
maar daar ging de schoolleiding 
niet mee akkoord’’, vertelt mede-
werkster Sandra Mous. 
 Ze legt uit dat gevreesd werd 
voor groepsvorming buiten het 
schoolgebouw. ,,Mijn collega Els 
Reijnders en ik hebben allebei 
een elektrische �ets, dus we be-
sloten om de boeken dan maar 
bij de leerlingen thuis te bren-
gen.’’ Nu rijden ze bij toerbeurt 
door de regio met een stapel boe-
ken in de �etstas om de scholie-
ren aan de benodigde literatuur 
te helpen. Want niet alleen in Cas-
tricum zelf, ook in Limmen, Uit-
geest, Heemskerk en Heiloo wer-
den al boeken bezorgd. 

Indien mogelijk worden de boe-
ken door de brievenbus gegooid, 
maar soms lukt dat niet en moet 
worden aangebeld. Het zijn dan 
vaak de ouders van de leerlingen 
die het pakketje in ontvangst ne-
men, zij geven aan de actie zeer 
te waarderen. Leerlingen sturen 
per e-mail bedankjes voor deze 
extra service. (Foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL
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EN HOFGEEST.NL
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Lentegroet voor ouders Sokkerwei
Castricum - Alle ouders van basisschool De Sokkerwei kregen vorige week woensdag een bosje tulpen 
mee naar huis als lentegroet. Hiermee wil het team van de school laten weten dat ze respect hebben voor 
alle ouders en verzorgers die nu samen met de kinderen thuis druk bezig zijn met het schoolwerk. (Foto: 
aangeleverd)

Kinderhulp collecteert digitaal 
voor school- en speelmateriaal

Hardwerkende ouders die hun 
baan (dreigen te) verliezen, ge-
zinnen die 24/7 op elkaar aange-
wezen zijn en kinderen die thuis 
hun schoolwerk moeten doen. 
Het is voor iedereen een stress-
volle tijd die vraagt om aanpas-
singsvermogen. Des te meer 
geldt dat voor gezinnen die le-
ven rond het wettelijk minimum 
inkomen. Uit onderzoek van Kin-
derhulp onder (jeugd)hulpver-
leners blijkt dat meer dan veer-
tig procent zich vooral zorgen 
maakt over thuisscholing en ont-
spanning van de kinderen uit de-
ze gezinnen. In de afgelopen we-
ken zag het fonds al een explo-
sieve stijging van het aantal aan-

vragen voor school- en speelma-
teriaal, zoals die � ets, (educatief ) 
speelgoed of een laptop. En dat 
is juist nu dus harder nodig dan 
ooit.

Het wegvallen van de collecte-
week is een � inke klap. Kinder-
hulp beraadt zich nog op alter-
natieven samen met de ande-
re fondsen en Stichting Collec-
teplan, maar is toch een digi-
tale collecte gestart. Iedereen 
kan een bus aanmaken en digi-
taal collecteren tijdens de collec-
te van 20 tot en met25 april. Het 
fonds, dat dit jaar zestig jaar be-
staat, hoopt hier toch een suc-
ces van te kunnen maken. Jan 

Wezendonk, directeur van Kin-
derhulp: ,,In deze tijden is het 
nog belangrijker dan ooit om 
de kinderen uit gezinnen met 
een krappe beurs te ondersteu-
nen. Ook om zo de druk en stress 
die deze gezinnen ervaren iets te 
verlichten.”

1 op de 12 kinderen groeit in ons 
land op in armoede. Ook zij ver-
dienen een jeugd zonder zor-
gen. Gelijk te zijn, aan vriend-
jes of vriendinnetjes. Ook een 
� ets, eens nieuwe kleren. Einde-
lijk een dagje uit, een nieuw dek-
bed of tóch een cadeautje van 
de Sint. Kinderhulp is er voor alle 
kinderen en jongeren in Neder-
land tussen de 0 en 21 jaar die in 
armoede opgroeien. En helpt ze, 
onvoorwaardelijk. Zodat ook zij 
het gevoel hebben erbij te horen 
en gelijke kansen krijgen voor 
de toekomst. Net als ieder ander 
kind. Ga naar www.kinderhulp.nl 
voor meer informatie over Kin-
derhulp en de collecte.

Regio - De collectanten van het Nationaal Fonds Kinderhulp 
maakten zich klaar om van 20 tot en met 25 april langs de deu-
ren te gaan om geld op te halen voor kinderen in armoede. We-
gens het coronavirus dat Nederland in de greep houdt is de col-
lecte echter opgeschort. Een � inke klap voor de organisatie, om-
dat dit juist de gezinnen raakt die � nancieel krap zitten. Uit de 
stijging in aanvragen blijkt dat de behoefte aan school- en speel-
materiaal groot is. Daarom wordt nu een digitale collecte gestart.

De combinatie van het fraaie lenteweer en 
de richtlijnen van het RIVM om zo veel moge-
lijk thuis te blijven, zetten Hannie van Garde-
ren aan het denken. Ze schreef er een prach-
tig gedicht over, dat we hieronder hebben ge-
plaatst. Ter toelichting laat ze ons, eveneens 
in de vorm van een gedicht, nog weten: ,,Ver-
blijvend in een kliniek, omdat men vindt ik 
ben ziek. Allemaal engelen om mij heen, ge-
sterkt voel ik mij daarom niet alleen. Bedankt 
lieve mensen van Castricum, 

Lente, een bloemetje voor ieder

een virus in de wereld en het land
nu opgesloten

enkel voor het goede doel

het wordt lente
bloesem aan de bomen en de struiken

nu ons verstand gebruiken
van de vrijheid beroofd

het gaat wel weer over
straks lopen we weer door het lover

het wordt lente
bloemen aan de bomen en de struiken

geef elkaar een bloemetje
opdat ieder de lente kan ruiken

Hannie van Garderen

LEZERSPOST

Gedicht

Jeugd

Gebogen maar niet gebroken

Drive-in bioscoop

In een artikel op de voorpagina vorige week stond: “Jeugd lak heeft aan noodverordening, Niet 
meer waarschuwen, direct beboeten.” Eerlijk gezegd snap ik er niets meer van. Wat mij opvalt is 
dat de jeugd zich juist voorbeeldig gedraagt. In winkels en op straat. Bij 60+ zie ik vaker dat ze 
geen afstand/ruimte houden. Misschien dat er plekken zijn waar de jeugd samenkomt, ja daar is 
het de jeugd voor, om te leven, te spelen en te leren. Eigenlijk zou dat nooit over moeten gaan. 
Waarom de jeugd weer zo lelijk neerzetten zonder eerst eens te kijken wat voor goeds ze alle-
maal wel doen! Bied alternatieven aan in plaats van dreigen met boetes en het zaaien van angst. 
De jeugd is onze toekomst, daar moet je zuinig op zijn. Wanneer gezondheid echt de hoogste 
prioriteit heeft, zorg dan eerst dat de natuur in balans komt en blijft. Plaats bijvoorbeeld geen 
5G-masten zolang niet onomstotelijk is bewezen dat deze geen schade kunnen berokken. Tot 
nu toe zijn wetenschappers en doctoren daar absolute nog niet van overtuigd. Waar weten-
schappers het wel over eens zijn, is dat de natuur verstoord is en verstoor je de natuur, dan kun-
nen ziektes als deze sneller toeslaan en zijn de gevolgen niet te overzien. Alles heeft met elkaar 
te maken en staat met elkaar in verbinding. Laat geld niet meer belangrijker zijn dan de gezond-
heid en vrijheid. Wil je gezondheid, zorg dan voor balans tussen mens en natuur. Bied kinderen 
klein en groot alternatieven en heb respect voor hun zijn.

Tanja Koet

Het is zaterdagavond en ik ga een frisse neus halen. Ik ga eens een kijkje nemen in en rondom 
het dorpscentrum. Het is stil, om niet te zeggen doodstil. De dorpsstraat is verlaten. Hier en daar 
een bijna verborgen activiteit in horecakeukens met een thuisbezorging. Het is uitnodigend ter-
rasweer maar de stoelen hangen lusteloos over de bijpassende tafels. In de Burgemeester Mooy-
straat zijn de ijssalons wel open maar ook daar is het wachten op de liefhebbers. Waarom ijssa-
lons wel en een friettent niet?

Ik neem een kijkje bij het station en zie in korte tijd vier lege treinen voorbijkomen. Ook de 
streekbus wacht tevergeefs op een passagier. Als ik langs de duinrand loop is het stenengeknars 
onder mijn wandelschoenen duidelijk hoorbaar. Zelfs de vogels lijken in mineur te � uiten. Een 
vrouw, gestuurd door haar hondje, wijkt uit naar de overkant en groet minzaam. Het blijft een 
vreemde gewaarwording. Op de terugweg zie ik twee gehelmde koeriers met achterop hun gele 
warmhoudkistjes. Ze bellen bij je aan, wijzen naar de stoep waar jouw gewenste bestelling is ge-
arriveerd en spoeden zich met gas erop naar het volgende adres.

In het journaal vertelt de verslaggever op locatie dat er vandaag in Brabant 112 doden te betreu-
ren zijn. Het klinkt als oorlogstaal en het doet me denken aan een tegeltje dat nog vele jaren na 
1945 bij ons op de muur te vinden was. Een heftig gebogen vlaggenmast met de Nederlandse 
driekleur en daarbij de tekst: wel gebogen maar niet gebroken. Als de rommelmarkten weer vrij 
spel krijgen ga ik toch weer op zoek.

Dick Groot

Castricum voor liefhebbers? We merken meer dan ooit hoe gelukkig we ons mogen prijzen dat 
wij in Castricum wonen. Niet alleen omdat de natuur in deze lentetijd zich op haar schoonst laat 
zien, maar omdat vele Castricummers gezond zijn en nu intenser genieten van de spaarzame 
momenten dat ze buiten hun huizen en tuinen zijn. Een rondje rennen in de ochtenddauw en de 
slaap uit het lichaam zweten; een � etstocht door de schone duinen, waar de vogels vrolijk tjir-
pen en � uiten. Een frisse duik in zee, zand tussen de tenen of, de avondzon zien ondergaan. Dan-
sen, drinken en van lekkernijen  buitenshuis  genieten; we zijn er zo goed in en we genieten er zo 
van. We delen het graag met onze toeristen, maar dit zit er even niet meer in. En liefhebbers van 
Castricum als we zijn, dan vragen wij ons toch af: wat is er dan nog wel mogelijk? Wat zijn onze 
opties gedurende deze coronatijd, waarin de poorten van ons mooie Castricum voor het toeris-
me gesloten blijven? Wat is er mogelijk met 1,5 meter afstand in acht? Als anderen ons Castricum 
momenteel niet mogen liefhebben, wij willen WEL genieten van ons dorp en van en met elkaar. 
Op welke manier kan dit wél? Hoe komen we samen, zonder gevaar, op veilige afstand en bui-
ten bereik van infectie? Waarom organiseren we niet met elkaar en voor elkaar een drive-in bi-
oscoop? Bijvoorbeeld op de Brink? Dertig plaatsen voor dertig auto’s, dat is alles wat er nodig is. 
Een scherm, apparatuur, een vergunning en goede zin. De behoefte leeft in Nederland en groeit 
meer en groter met de dag. De geluiden op sociale media zijn duidelijk hoor- en voelbaar: Bij-
na honderd positieve reacties in een dag tijd. We willen een avondje uit. Genieten. In eigen auto. 
Dat moet toch mogelijk zijn? Castricum, kunnen wij dit met elkaar regelen? De lockdowngren-
zen respecterend? Waarom zouden WIJ, als DE liefhebbers van Nederland, niet het voortouw ne-
men, het voorbeeld zijn en laten zien waar wij voor staan? Hoe het wél kan? Hoe genieten ook 
kan? Hoe groots en wijds kunnen wij liefhebbers dit op kleine schaal uitdragen? Zodat we kun-
nen zeggen: wij zijn niet verslagen, wij hebben lief!

Josien Frinking

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

Bijzaken?
Castricum - De bewoners van 
een rijtje huizen aan de Santmark 
keken uit op een stuk gras, dat 
door parkeerproblemen maar al 
te vaak als parkeerplaats werd ge-
bruikt. Gezamenlijk maakten ze 
een plan en vroegen de gemeen-
te om hulp en toestemming voor 
een bijenborder. 
De plannen waren snel gemaakt, 

maar toestemming en uitvoe-
ring lieten even op zich wach-
ten. Begin maart was het zover. 
Met groot materieel werd een be-
gin gemaakt met de tuin. De ge-
meente hielp de bewoners op 
weg. Een rand nepeta (katten-
kruid) werd geplant en de bewo-
ners deden de rest. Bijvriendelijke 
boompjes werden geplant, kat-

tenwilgen, meidoorn en andere 
struikjes. Er werden wat bessen-
struikjes tussen gezet. En de eer-
ste stekjes uit de eigen tuinen, 
voornamelijk laag spul als En-
gels gras, kruiptijm en steenan-
jers, gingen de grond in. Binnen-
kort wordt er gezaaid en over een 
poosje zal het er heel vrolijk uit-
zien. (Foto: aangeleverd)






