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Zoals bekend heeft buitenlucht een 
positief e�ect op de mens en het 
brein. De ruimte waar de buitenklas 
zich bevindt, is omgetoverd tot een 
�jne plek om te leren, te werken en 
buitenlessen te geven. Er is een 
prachtige muurschildering aange-
bracht, natuurlijk is er een insecten-

hotel aanwezig, drie kippen leggen 
inmiddels hun eitjes en de eerste 
knu�elbijen komen uit hun winter-
slaap. In de kas kunnen jonge 
plantjes worden opgekweekt. Die 
kunnen later in de al aanwezige 
schooltuin gezet worden. Met door 
de kinderen versierde kiezelstenen 

zullen nog twee stapstenen gecre-
eerd gaan worden. Op deze zonnige 
en feestelijke dag stonden de kippen 
natuurlijk model in verschillende 
tekenlessen. Daarnaast kwam de 
reguliere lesstof weer op een andere 
manier aan bod door een combinatie 
met bewegend leren. En even zin in 
een rustiger moment? Daarvoor 
heeft elke groep een eigen hangmat 
waar heerlijk in gelezen kan worden. 
Iedereen hoopt nog heel wat uren in 
de buitenklas door te brengen.

Akersloot - OBS Rembrandt heeft vorige week dinsdag, de dag van de 
Nationale Buitenlesdag, de nieuwe buitenklas geopend. Deze buitenklas 
is gerealiseerd door middel van door de leerlingen opgehaalde sponsor-
gelden (‘Mijn school in bloei’).

Rembrandtschool trots op 
nieuw geopende buitenklas

Een tekenles, maar dan anders! Foto: aangeleverd

Castricum - In iedere stad en in elk 
dorp spelen burencon�icten. Buurt-
bemiddeling Castricum is landelijk 
erkend en helpt buren hun con�ict 
samen op te lossen! Wilt u bemidde-
laar worden? Kijk dan op de website 
www.debemiddelingskamer.nl en 
neem daarna contact op met De 
Bemiddelingskamer via telefoon-
nummer 06 41198606. Buurtbemid-
deling Castricum wordt ge�nancierd 
door de gemeente Castricum en 
Wooncorporatie Kennemer Wonen. 
Buurtbemiddeling is gratis voor de 
inwoners van de gemeente Castricum.

Buurtbemiddelaar 
worden?

PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Castricum - Volgende week 
dinsdag is het Koningsdag en dus 
voor velen een vrije dag. 
Dat heeft ook consequenties voor 
het werkproces achter de 
schermen van deze krant. Op 
woensdag verschijnt de nieuwe 
editie, maar die wordt daarom al 
vóór Koningsdag gedrukt. Om die 
reden hebben wij de deadline voor 

het inleveren van kopij eenmalig 
vervroegd. 
Uw materiaal dient uiterlijk vrijdag 
23 april om 12.00 uur bij ons 
binnen te zijn, zodat het die 
middag nog door ons kan worden 
verwerkt. 

Wij wensen uiteraard iedereen 
alvast een �jne Koningsdag toe.

Deadline voor volgende
editie vervroegd

Door Hans Boot

In de brief wordt gezegd dat de 
begroting van de werkorganisatie 
oploopt van 53 miljoen in het star-
tjaar 2017 tot 72 miljoen in 2021 en 
dat daarmee de BUCH een steeds 
grotere hap uit de gemeentelijke 
begroting neemt. Ook stellen de 
fracties vast dat pogingen van de 
Castricumse raad, om de oplo-
pende kosten te stuiten, nog niet 
tot resultaat hebben geleid.
Daarnaast is de raad vooral teleur-

gesteld in het ontbreken van acties, 
plannen en instrumenten die 
bijdragen aan het realiseren van de 
taakstelling. Om zo spoedig moge-
lijk orde op zaken te krijgen pleiten 
de briefschrijvers voor:
- Het invoeren van Dienstverle-
ningsovereenkomsten (DVO’s);

- Een adequaat huisvestingsplan;
- Beperking van de externe huur tot 
10%;

- Een beleidsplan om de organisatie 
de komende jaren �t en gezond te 
krijgen.

Noodzakelijke stap
De Castricumse raadsleden wijzen 
vervolgens op een harde maat-
regel: ,,Er wordt door onze 
gemeente geen bedragen meer 
naar de Gemeenschappelijke Rege-
ling BUCH overgemaakt die hoger 
zijn dan de maandelijkse beta-
lingen die in 2021 zijn begroot. Wij 
houden de BUCH daarmee (met 
vier jaar vertraging) aan de taak-
stelling die eerder is 
overeengekomen.”

Aan het slot wordt vermeld: ,,Het is 
een ingrijpende, maar noodzake-
lijke stap die wij zetten. Wij vragen 
uw begrip hiervoor. Uiteraard 
willen wij met u nader overleggen 
over deze situatie en horen graag 
uw reactie.”

Castricum - De gemeente Castricum is door de provincie onder preventief 
toezicht geplaatst. De raad wordt nu gevraagd een sluitende begroting 
te leveren voor de jaren 2022 t/m 2024. Volgens negen raadsfracties gaat 
dat niet lukken zonder dat de werkorganisatie BUCH daar een belang-
rijke bijdrage aan levert. Zij ondertekenden op 19 april een brief aan hun 
collega-raadsleden van Bergen, Uitgeest en Heiloo.

Raadsfracties schrijven 
brandbrief aan collega’s BUCH 6,50

LEMON CAKE

ORANJE TOMPOUCEN
KONINGSDAG GEOPEND VANAF 8.30 UUR
 (GEESTERDUIN EN BURG. MOOIJSTRAAT)

2,50
PER STUK

11,00
5 STUKS

 (GEESTERDUIN EN BURG. MOOIJSTRAAT)

00

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

HOOGLANDER 
HAMBURGERS
25 % KORTING

SOEP V/D WEEK:
ASPERGESOEP  € 3,99 

MET VERSE HOLLANDSE ASPERGES

VLEESWARENTRIO 
RUNDERROLLADE

MORTADELLA
LIKKEPOT   € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
GROENE KOOL SCHOTEL + 

 2 SHOARMABURGERS 
€ 6,99
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Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

ZATERDAG 24 APRIL
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, father Mathew met 
leden van koor Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met koorzang. Voorganger: 
Pastor K. Kint. Er zijn 30 kerkgan-
gers welkom tijdens de viering, 
na reservering. U kunt uw reser-
vering doorgeven via pastor@
corneliuskerk-limmen.nl.

ZONDAG 25 APRIL
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur, ds. Saskia 
Ossewaarde. Kinderdienst. Te 
beluisteren op Radio Castricum 
en te volgen via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9.15 uur, pastor Anton Overmars 
en diaken Marcel de Haas met 
leden van koor Cantare.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Ben van de Berg.

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

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, vd 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. Praktijken 
Bakker, Hoekstra en Moham-
madnia gesloten van 26-4 t/m 
30-4. 

HUISARTSEN

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !
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MAAK  VAN J E  HU IS 
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Door Hans Boot

De ingediende plannen voor twee 
supermarkten waren voor het 
college aanleiding om de haalbaar-
heid daarvan vast te stellen 
middels een Distributie Planolo-
gisch Onderzoek (DPO), waarvoor 
opdracht werd gegeven aan 
bureau Stec Groep. De eerste 
aanvraag van Dreef Beheer betreft 
de locatie aan de Stetweg in 
Bakkum waar voorheen een bedrijf 
in landbouwmachines was geves-
tigd. Daar zou de ontwikkelaar een 
Deka-supermarkt van circa 1250 
m2 winkelvloeroppervlak willen 
realiseren met daarboven 25 à 30 
huurappartementen, waarvan 
dertig procent in de sociale huur. 
Het andere plan is afkomstig van 
Cambium Vastgoed en omvat een 
supermarkt met een winkelvloer-
oppervlak van 910 m2 op de plek 
van het leegstaande garagepand 
op het Kooiplein. Ook daarboven 
zouden 33 huurwoningen moeten 
komen, waarvan eveneens dertig 
procent in de sociale sector.

Presentatie
Voordat Martijn Exterkade van Stec 

Groep zijn presentatie startte, hield 
wethouder Ron de Haan een korte 
inleiding. Hij zei: ,,Het gaat in 
Castricum al jaren om de vraag hoe 
we de economische ruimte naar de 
toekomst willen benutten. Daarbij 
houdt corona ons � ink in de wurg-
greep. U bent als raadsvertegen-
woordigers aan zet om een objec-
tief oordeel te vellen over dit 
onderwerp.” Uit het DPO bleek dat 
de huidige inwoners van Castricum 
voor 95 procent hun bood-
schappen in de kern doen. Het 
rapport liet ook cijfers zien van het 
onderscheid in dagelijkse en niet-
dagelijkse goederen en de veran-
deringen in winkel- en koopgedrag 
door de toename van online beste-
dingen. Exterkade stelde daarnaast 
dat de functie van supermarkten 
steeds crucialer wordt als drager 
van winkelgebieden en er een 
grote concurrentie bestaat in de 
supermarktenbranche.

Conclusies
In het rapport wordt als voor-
waarde voor een nieuwe super-
markt genoemd dat het essentieel 
is dat de supermarktfunctie in de 
bestaande winkelgebieden 

gewaarborgd blijft. Bovendien zou 
realisatie van één of twee super-
markten ingaan tegen het provin-
ciale, regionale en gemeentelijk 
beleid. Dat is erop gericht om de 
huidige winkelgebieden te 
versterken. Desondanks is het 
college van mening dat een nieuwe 
vestiging mogelijk moet zijn en 
legt daarom de keus aan de raad 
voor, die daarover in zijn vergade-
ring van 22 april mag beslissen.

De belangrijkste conclusie uit het 
DPO houdt in dat er tot en met 
2030 in het gebied rond Stetweg/
Kooiplein nog ruimte is voor een 
supermarkt van maximaal 650 m2 
winkelvloeroppervlak. Hooguit zal 
dus een van de twee aanvragen 
kunnen worden gehonoreerd, 
waarbij het gewenste vloeropper-
vlak lang niet wordt gehaald. Stec 
Groep concludeerde tot slot dat 
‘nieuwe supermarktlocaties niet 
structuurversterkend zijn’ en gaf 
daarom de raadsleden het advies 
mee ‘om zeer terughoudend te zijn 
met initiatieven buiten de 
bestaande structuur’.

Reacties
Omdat de overigens zeer heldere 
presentatie de vergadertijd zo 
goed als had opgeslokt, bleef er 
weinig tijd over voor een vragen-
rondje. Leo van Schoonhoven van 
de gelijknamige fractie kreeg nog 
wel te horen dat Aldi vergroot kan 
worden los van de toevoeging van 
een nieuwe supermarkt. Lenie 
Kelder (CKenG) wilde weten of de 
toename van de bevolking door de 
bezetting van Camping Bakkum in 
het zomerseizoen in het onderzoek 
was meegenomen, waarop het 
antwoord ‘nee’ was. Dat gold ook 
voor de vraag van Harold Ebels 
(D66) of de vierkante meters van de 
vroegere DekaMarkt op het Kooi-
plein nog opgeteld mogen worden 
bij de huidige marktruimte. 

Nadat Ron de Haan erop wees dat 
er misschien nog rekening moet 
worden gehouden met de Spar-
supermarkt op de camping, kreeg 
een bewoonster van een woning 
tegenover het Kooiplein het laatste 
woord: ,,Ik heb op het plein nog 
nooit reuring gezien, dus ik begrijp 
totaal niet waarom daar weer een 
supermarkt moet komen!”

Castricum - In opdracht van de gemeente is er een DPO-onderzoek 
gedaan naar de vraag of er marktruimte is voor een extra supermarkt in 
Castricum of Bakkum. De resultaten zijn afgelopen donderdag aan de 
raadsleden gepresenteerd. Besluitvorming hierover staat op de agenda 
van 22 april.

Er kan nog één supermarkt bij
De locatie aan de Stetweg, waarvoor Dreef Beheer opteert. Foto: Hans Boot

Hier wil Cambium Vastgoed een supermarkt met huurwoningen realiseren. 
Foto: Hans Boot
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Wegwerkzaamheden 
In opdracht van Rijkswaterstaat voert 
Via Optimum in week 17 diverse onder-
houdswerkzaamheden uit op de A9.
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in de verkeersluwe nachtelijke uren om 
de hinder voor het verkeer zo veel als 
mogelijk te beperken. Om deze werk-
zaamheden veilig te kunnen uitvoeren, 
worden naast wegafzettingen ook tijde-
lijke omleidingen ingesteld. 

Planning en omleidingsroutes

Vrijdag 30 april

Tussen 02:00 uur en 05:00 uur wordt de 
A9 toerit 11 Akersloot, richting Amstel-
veen, afgesloten. Het verkeer wordt 
omgeleid via de A9 -> Kooimeerplein en 
de extra reistijd bedraagt 10 minuten.

Belangrijke informatie voor hulpdien-
sten en vervoersdiensten
Hulpdiensten kunnen bij spoed met 
gepaste snelheid door het werkvak. 
Hierbij rekening houdend met wegwer-
kers die in het werkvak lopen. Lijndien-
sten rijden niet op het afgesloten traject.

Kijk voor meer informatie 
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Gemeente start met omruilactie rolcontainers
Vier maanden na de start van de variabele 
heffi  ng  organiseren wij een gratis 
omruilactie. U kunt van formaat restafval- 
of gft-container ruilen en/of uw pmd-
container inleveren. 

Uw wijziging doorgeven
U kunt uw wijzigingen van 21 april tot en 
met 7 mei 2021 doorgeven via een speciale 
website: https://buch.mijncontainer.nl

De omruilactie start half mei en duurt 
enkele weken. U krijgt van ons persoonlijk 
bericht wanneer we bij u langskomen. 

Omruilmogelijkheden
  Formaat restafvalcontainer omruilen  van 
groot (240 l.) naar klein (140 l.) of van 
klein naar groot.

  Formaat gft container omruilen  van groot 
naar klein of van klein naar groot

  nleveren van uw pmd container.

Het is niet mogelijk om een kleiner formaat 
pmd-container te kiezen.

Maak een goede keuze
Wilt u uw pmd-container inleveren, 
dan moet u zelf uw pmd-afval in een 

transparante zak inleveren bij de 
milieustraat of weggooien in één van de 
openbare pmd-containers in het dorp. U 
mag het pmd-afval niet bij uw restafval 
gooien.  

De keuze voor een grote of kleine 
restafvalcontainer kan lastig zijn. Rekent 
u voor uzelf goed uit hoe vaak u denkt 
beide containers aan de weg te moeten 
zetten. Uiteindelijk is elke 3 weken uw 
140-litercontainer laten legen, duurder dan 
elke 6 weken een 240-litercontainer legen. 

Op dit moment is er in de wijk een 
brede rijweg met amper snelheidsrem-
mende maatregelen, waarbij de rijweg 
aan onderhoud toe is. De bomen langs 
de weg stonden klem in de verharding,  
waren veelal niet in goede staat en aan 
het einde van hun levensverwachting. 
Met de extremere regenbuien in het 
vooruitzicht kan de weg onder water 
komen te staan. 

Na een zorgvuldig doorlopen proces, 
zowel qua voorbereiding als participatie, 
is er tot een ontwerp gekomen waarbij:
-  de weg is ingericht in overeenstem-

ming met het snelheidsregime van 30 
km/uur;

-  de weg op het deel Zwanebloem/Koe-
koeksbloem verder van de woningen 
aan de zuidkant loopt;

-  aan deze kant robuuste groenstroken 
komen;

-  we circa 1.000 m2 verharding  vervan-
gen door groen;

-  we goede bomengrond toepassen 
waar we de nieuwe bomen plaatsen, 
dit betekent dat ze goede groeipoten-
tie en een lange levensduurverwach-
ting hebben;

-  de openbare verlichting wordt voorzien 
van energiezuinige LED-armaturen;

-  een regenwaterriool wordt aangelegd, 
waardoor (riool)water op straat wordt 
voorkomen.

Kortom, een verkeersveilige inrichting 
met veel groen en een goede wateraf-
voer. Er zijn 82 bomen en  10 coniferen 
gekapt. In het plantseizoen, in het najaar, 
zullen er 96 nieuwe bomen worden 
geplant met daarbij ook vervangers voor 
de gekapte coniferen. Er worden meer 
bomen geplant, dan dat er gekapt zijn. 

Herinrichting 
De Bloemen

Kom werken bij de BUCH! 

 jij zet de mens cht centraal als kwaliteitsmedewerker
 jij zegt wat je doet en doet wat je zegt als beleidsmedewerker strand 
 jij brengt ons verder door data als senior data analist

Kijk op werkenbij.debuch.nl

Aangepaste openings-
tijden Koningsdag 2021 
De milieustraat op Schulpstet en de 
onderkomens Wijkbeheer zijn:
Koningsdag, dinsdag 27 april 2021  -  
Gesloten

Vervangende dagen afvalinzameling 

PMD Castricum 1  
Dinsdag 27 april wordt 
maandag 26 april

PMD Castricum 1A
Dinsdag 27 april wordt 
woensdag 28 april

De vervangende ophaaldagen kunt u 
ook vinden op de Afvalwijzer app of 
www.mijnafvalwijzer.nl. De app kunt u 
installeren via de Google Play Store.

Inhoud
Fase 3a heeft betrekking op een nieuw woongebied in het westen van het gebied 
Limmen-Zandzoom. Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de agrari-
sche gronden ten zuiden van de Pagenlaan in het noorden, (de woonpercelen aan) de 
Kapelweg in het oosten, de agrarische gronden en woonpercelen aan het Magnolialint 
in het zuiden en (de woonpercelen aan) de Westerweg in het westen. Het plan omvat 
30 woningen waarvan 7 sociale woningen (4 woningen in categorie 1 en 3 woningen 
in categorie 2).

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op offi  
cielebekendmakingen.nl vindt u de offi  ciële publicatie. Vanaf 21 april 2021 tot en met 
2 juni 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u 
een zienswijze indienen.

Digitale informatieavond
Het college is voornemens een digitale informatieavond te houden op 28 april 2021 
om 19:00 uur. U kunt zich hiervoor opgeven tot 25 april 2021 door een e-mail te stu-
ren naar het mailadres: JelgerMoraal@debuch.nl. In het onderwerp graag ‘Digitale 
informatieavond fase 3a’ vermelden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Jelger Moraal of Jan van Boven, 
team Plannen en Projecten via 14 0251.

Ontwerp bestemmingsplan Limmer Linten fase 3a Westerweg-Kapelweg

ationaal Fonds 
Kinderhulp 
collecteert 
t/m 24 april 2021.
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U bent van harte welkom de vergade-
ringen van de raad virtueel bij te wonen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 
Wilt u inspreken bij één van de commissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
griffie. Bij commissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.

■■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt 
u een idee voorleggen, meld u dan aan 
via de griffie per mail via raadsgriffie@
castricum.nl, of telefonisch via 088 909 
7014, 088 909 7094 of 088 909 7390. 
Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 17 mei. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

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

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

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Inhoud
Fase 3a heeft betrekking op een nieuw woongebied in het westen van het gebied 
Limmen-Zandzoom. Globaal gezien wordt het plangebied begrensd door de agrari-
sche gronden ten zuiden van de Pagenlaan in het noorden, (de woonpercelen aan) de 
Kapelweg in het oosten, de agrarische gronden en woonpercelen aan het Magnolialint 
in het zuiden en (de woonpercelen aan) de Westerweg in het westen. Het plan omvat 
30 woningen waarvan 7 sociale woningen (4 woningen in categorie 1 en 3 woningen 
in categorie 2).

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 beschrijft met name de wijze waarop het betreffende gebied van het 
bestemmingsplan is uitgewerkt

Ter inzage
Het ontwerp exploitatieplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op officie-
lebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicatie. Vanaf 21 april 2021 tot en met 2 
juni 2021 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een 
zienswijze indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Wouter Voerman, team Plannen 
en Projecten  via 14 0251.

Ontwerp exploitatieplan Limmer Linten fase 3a Westerweg-Kapelweg

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

Aangevraagd

Bachstraat 27 in Castricum, het plaatsen van een schutting, datum ontvangst 
11 april 2021 (WABO2100794)
Bachstraat 26 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 
14 april 2021 (WABO2100832)
Goudenregenlaan 24 in Castricum, het uitbreiden van de verdieping, datum 
ontvangst 12 april 2021 (WABO2100809)
Jan Evertsenlaan 1 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een B&B, 
datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100799)
Kastanjelaan 17 in Castricum, het plaatsen van dakkapellen en het wijzigen van de 
gevel, datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100812)
Mient 95 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 13 april 2021 
(WABO2100823)
Nienke van Hichtumstraat 26 in Castricum, het bouwen van een schuur en over-
kapping, datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100804)
Oude Parklaan 64 in Castricum, het verlengen van de tijdelijke vergunning 
voor bewoning van zorgwoningen met 5 jaar, datum ontvangst 9 april 2021 
(WABO2100791)
Prins Hendrikstraat 29 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum 
ontvangst 12 april 2021 (WABO2100810)
Rijksweg 59 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 12 april 
2021 (WABO2100813)
Van Oldenbarneveldweg 37 a in Castricum, het plaatsen van een overkapping, 
datum ontvangst 12 april 2021 (WABO2100803)
Zeeweg 491 in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van strandhuisjes, datum 
ontvangst 9 april 2021 (WABO2100814) 
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

Breedeweg 45, Castricum en Rollerusstraat 7e, Castricum (Breedeweg 45), 
het realiseren van een nieuwe permanente woning in de boerderij, verzenddatum 
14 april 2021 (WABO2100081)
De Bloemen 67 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, verzenddatum 
13 april 2021 (WABO2100474)
Duinenboschweg 132 in Castricum, het plaatsen van een berging en aanleggen 
van de tuin, verzenddatum 12 april 2021 (WABO2100570)
Gasstraat 1b in Castricum, het plaatsen van containers en het realiseren van een 
verdiepingsvloer (legalisatie), verzenddatum 14 april 2021 (WABO2100294)
Heereweg 19a in Castricum, het realiseren van een Bed & Breakfast, 
verzenddatum 14 april 2021 (WABO2100427)
Jan Evertsenlaan 10 in Castricum, het vergroten van de woning (erker), 
verzenddatum 14 april 2021 (WABO2100612)
Kerkemeer 42 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 
13 april 2021 (WABO2100060)
Korte Brakersweg 5 in Castricum, het plaatsen van een hobbykas, verzenddatum 
14 april 2021 (WABO2100579)
Zeeweg 491 in Castricum, het (tijdelijk) plaatsen van strandhuisjes, verzenddatum 
16 april 2021 (WABO2100814)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Mient 109 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), verzenddatum 
12 april 2021 (WABO2100372)
Oosterzijweg 10-12-14 in Limmen, het tijdelijk bewonen van de gebouwen, 
verzenddatum 12 april 2021 (WABO2100387)
Sifriedstraat 18 en 18a in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 
10 april 2021 (WABO2100358)
Visweg 11 in Limmen, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 15 april 
2021 (WABO2100429)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd
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Door Henk de Reus

Voordat de meeste inwoners van 
Oldenzaal op 10 mei 1940 wakker 
werden, waren ze al bezet. Niet 
vreemd natuurlijk voor een stad zo 
dicht bij de grens met Duitsland. 
Om 04.00 uur marcheerden Duitse 
soldaten in de richting van de 
Groote Markt. Ongeveer tegelijk 
reed er een gepantserde trein 
vanuit Bentheim Oldenzaal binnen. 
De Duitsers namen direct het 
beheer over van het station. De 
spoorverbinding met het Duitse 
achterland was zeer belangrijk voor 
de aanvoer van soldaten en mate-
riaal. Oldenzaal moest als grenssta-

tion zeven- tot achtduizend 
soldaten opvangen. De inwoners 
zagen in dat je vliegen beter met 
stroop dan met azijn kunt vangen 
en boden daarom geen tegenstand. 
Sterker nog: ze faciliteerden de 
Duitsers.

Schoenen
Bep Kokkelkoren was 15 jaar toen 
de oorlog uitbrak. Ze maakte deel 
uit van een gezin met elf kinderen. 
Bep herinnert zich de beginperiode 
van de oorlog nog heel goed. ,,In 
het begin waren de Duitsers niet 
vervelend. Ze waren zelfs vriendelijk 
tegen ons. Ik werkte toen net in een 
schoenenwinkel van Bata. Ik weet 

nog goed dat er op een dag twee 
Duitse soldaten schoenen wilden 
kopen. Deze waren echter op de 
bon en die hadden zij niet. We 
moesten dus ‘nee’ verkopen. Ze 
legden al hun charmes aan de dag 
om ons tot andere gedachten te 
brengen. Uiteindelijk hebben we ze 
toch maar gematst. Ze waren zo blij 
als een kind. Later op de dag 
kwamen ze terug met chocolader-
epen en sigaretten, dit als dank. Bij 
m’n moeder brachten ze een stuk 
spek.”

Armoede
Het gezin waarvan Bep deel 
uitmaakte kende tijdens de oorlog 
geen armoede of honger. Bep: ,,Mijn 
vader verdiende de kost als melk-
venter. De melk bracht hij met paard 
en wagen rond. Daarnaast hadden 
we een grote tuin waar hij aardap-
pelen en groente verbouwde. De 
dingen die we niet hadden, zoals 
ko�e, spek en eieren, haalde mijn 
moeder op de �ets bij familie elders. 
Als ze dan terug�etste had ze de 
spullen zodanig op haar buik beves-
tigd dat ze hoogzwanger leek. Als 
ze als eens werd aangehouden en 
de Duitsers haar dikke buik zagen, 
verontschuldigden ze zich bijna.”

Razzia
Op woensdag 25 oktober 1944 
sloten Duitse soldaten Oldenzaal af. 
Niemand kon meer in of uit de stad. 
Alle mannen tussen de 17 en 55 jaar 
moesten zich melden. Ze werden 
door de Duitsers gedwongen om 
verdedigingswerken langs de grens 
te graven. Bep: ,,Mijn broers, inmid-
dels 17 en 18 jaar, waren zo slim om 
bij een boer elders aan het werk te 
gaan. De laatste kon met een 
‘Vorläu�ger Rückstellungsschein’ 
aantonen dat ze onmisbaar waren 
voor het werk. Zo wisten ze aan de 
‘Arbeitseinsatz’ te ontkomen. De 
Duitsers kwamen ook bij ons thuis. 
Ze haalden alles overhoop en 
wilden m’n vader meenemen. Door 
een handicap liep hij slecht. ‘Dan 
zullen jullie mij moeten dragen’, riep 
hij. Hier zagen zij toch maar van af.
Bij de buren was dit spannender. Zij 
hadden onderduikers. Omdat ik al 

wat ouder was wist ik het, maar je 
hield het geheim. Erover spreken 
deed je niet want je verrader sliep 
nooit. Mijn jongere broers en zusjes 
wisten het niet eens. Je kon je dan 
ook niet per ongeluk verspreken. De 
onderduikers werden nooit 
gevonden.”

Rustig
Bep vertelt dat de oorlog in Olden-
zaal grotendeels zonder grote span-
ningen verliep. Hier werd niet 
gebombardeerd. Oldenzaal lag net 
buiten de gevarenzone. Anders was 
dit bij Enschede waar het vliegveld 
Twente lag. ,,De Duitsers hadden 
het vliegveld omgebouwd tot een 
militair steunpunt. Het werd een 
van de strategische doelen van de 
geallieerden. De vallende bommen 
waren in Oldenzaal te horen. Dit 
waren soms de enige angstige 
momenten, want er raakten wel 
eens een bom uit koers. Mijn vader 
hield altijd in de gaten welke kant 
ze opvlogen.”

Bevrijding
Op 2 april 1945 werd Oldenzaal 
bevrijd. Bep herinnert het zich nog 
goed. ,,Een van de laatste nachten 
bliezen de Duitsers de aftocht. We 
dachten er weer ongestoord op uit 
te kunnen, maar mijn vader 

vertrouwde het niet. Hij hield er 
rekening mee dat de Duitsers weer 
konden terugkomen. Toen de vrede 
eenmaal beklonken was en de 
Engelsen Oldenzaal binnen reden 
kon de vreugde niet op.
Op 8 mei 1945 werd op de Groote 
Markt een bevrijdingsfeest met 
vuurwerk door de Canadese 
troepen aangeboden. Inmiddels 

was ik twintig en had na vijf jaar 
beperkingen veel zin om weer eens 
los te gaan.
Samen met m’n zussen en enkele 
vriendinnen ging ik ‘s avonds naar 
een dansgelegenheid waar de 
Engelse soldaten ook kwamen. We 
zaten gezellig met hen aan tafel en 
dansten om beurten met hen. Een 
van ons bleef altijd bewust aan tafel 
achter. Ze gooide de glaasjes 
cognac van de soldaten leeg in een 
veld�es. Deze namen we mee voor 
m’n vader als we weer huiswaarts 
keerden. De Engelsen waren 
ladderzat en hadden dit toch niet in 
de gaten.”

Toon Hermans
Kort na de oorlog vertrok Bep naar 
Zandvoort. Daar woonde haar zus. 
Bep: ,,Ook hier ging ik bij Bata 
werken. Ik ben er blijven hangen en 
begon er een kousenzaak. Toon 
Hermans was zaterdagochtend 
altijd een van m’n vaste klanten. Hij 
kocht nylonkousen voor zijn vrouw 
Rietje of bood ze ter reparatie aan. 
Wat Rietje met haar kousen deed 
weet ik niet, maar er zaten altijd 
ladders in. Deze mocht ik dan weer 
ophalen.” Bep leerde in die tijd haar 
man Cor kennen. Ze trouwden in 
1957 en vestigden zich in Haarlem. 
In verband met het werk van Cor 

(aannemersbedrijf ) vertrok het stel 
in 1962 naar Santpoort. Hier 
woonden zij tot 1976 toen ze, even-
eens in verband met de werkzaam-
heden van Cor, naar Castricum 
verhuisden. Inmiddels woont Bep al 
weer 24 jaar in haar appartement 
aan het Hendriksveld en geniet elke 
dag nog volop van het weidse 
uitzicht over het polderlandschap.

Castricum - Bep Kokkelkoren (96) woonde in Oldenzaal en was 15 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De 
opgelegde avondklok en de verboden zorgden ervoor dat ze als jonge adolescent haar jeugd niet kon door-
brengen zoals zij gewild had. Toch hield zij geen nare herinneringen aan de oorlog over.

Bep kende nauwelijks angst tijdens de oorlog

Bep Kokkelkoren herinnert zich de oorlog nog als de dag van gisteren. Foto: Henk de Reus

Gezinsfoto uit 1935. Bep is het eerste meisje van links. Foto: aangeleverd

De woning aan de Tulpstraat 86 in Oldenzaal (1940). Foto: aangeleverd

Het winkelpersoneel van Bata (1943). Bep is de meest linkse persoon. 
Foto: aangeleverd

Engelse en Canadese soldaten rijden op 2 april 1945 Oldenzaal binnen. 
Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

Hoewel Rick het bedrijf gaat leiden, 
blijft de naam van Will Glorie (63) 
voorlopig de gevel sieren, evenals de 
busjes die af en aan rijden in de regio. 
,,Will doet een stapje terug, maar blijft 
betrokken. Hij gaat drie dagen per 
week werken. Voor de herkenbaarheid 
behouden we voor nu de oude naam”, 
aldus Rick.

Bedrijfshistorie
Terug naar 1968, wanneer het bedrijf 
A.F. Settels Loodgieter het levenslicht 

ziet. De inmiddels 94-jarige Ton (doop-
naam Antonius Fredericus) neemt met 
de zaak zijn intrek in een schuurtje van 
boerderij Schut aan de Dorpsstraat, op 
de plek waar tegenwoordig lampen-
zaak Aldor Verlichting staat. Ton maakt 
al snel naam met het ombouwen en 
aanleggen van aardgasleidingen. 
Binnen afzienbare tijd staat hij te boek 
als een erkend installateur van water-, 
gas- en cv-installaties.

Brandweercommandant
Ton is zijn tijd ver vooruit. Hij stelt 
meermaals dat de oude verwarmings-

installaties regelrechte energieverspil-
lers zijn en wijdt uiteindelijk meerdere 
scripties en rapporten aan de kwestie. 
Daarin draagt hij diverse oplossingen 
aan, maar helaas vindt hij weinig 
gehoor binnen de branche. Inmiddels 
moge duidelijk zijn dat het scherpe 
oog van Ton het toen al goed had 
gezien. Rond 1971 lopen er al tien 
monteurs. De zaken gaan goed, al is 
het hard werken. Ton draait er zijn 
hand echter niet voor om. Sterker nog: 
hij meldt zich doodleuk aan bij de vrij-
willige brandweer van Castricum en 
groeit uit tot commandant. Het tekent 

zijn mentaliteit. ,,Van hard werken is 
nog nooit iemand slechter geworden”, 
aldus Ton.

Overdracht
Na een aantal omzwervingen verhuist 
het bedrijf in 1979 naar Schulpstet 
34b in Bakkum. Ton geeft op dat 
moment, als rijksgecommitteerde 
examinator ook terug aan de 
bedrijfstak, iets wat hij altijd als erg 
belangrijk heeft omschreven. Een van 
zijn topleerlingen is Will Glorie. 
Hoewel de twee het op dat moment 
nog niet kunnen bevroeden, staan ze 
in het klaslokaal aan het begin van 
een vruchtbare samenwerking. Will 
treedt na zijn schooltijd in dienst. 
Wanneer Ton het in de winter van 
1986-1987 rustiger aan wil doen, geeft 
hij het stokje over aan Will. Die valt 
meteen met zijn neus in de boter. 
Door het extreme winterweer heeft hij 
een dagtaak aan het ontdooien en 
afvoeren van de met ijs gevulde 
waterleidingen. ,,Ik kon meteen �ink 
aan de bak. Heerlijk toch?”, zegt hij nu.

Will mag in die jaren dan de scepter 
zwaaien, de familie Settels blijft 
betrokken. Tons zoon Frank (63) geldt 
als rechterhand van Will. De twee 
kennen elkaar al sinds de kleuter-
school en zijn naast collega’s ook 
vrienden. Later sluiten ook Franks 
kinderen Rick en Bart (30) zich aan. 
Onder de bezielende leiding van Will 
en dankzij de familiaire sfeer groeit en 
bloeit Will Glorie BV gestaag. Nu Will 
een stap terug zet, treedt Rick in voet-
sporen van zijn opa en is de cirkel 
rond. Hij heeft zich gespecialiseerd op 
het gebied van zonnepanelen en 
energiezuinige oplossingen. Daarmee 

heeft het duurzame gedachtegoed 
van opa Ton, ruim een halve eeuw na 
de oprichting, meer dan ooit een 
prominente plaats in de bedrijfsvoe-
ring. ,,Voor zowel mijn opa als mij is 
het prachtig om te zien hoe ons 
bedrijf er nu voorstaat, mede ook 
dankzij de tomeloze inzet van Will”, 
besluit Rick.

Kijk op www.willglorie.nl voor het 
uitgebreide dienstenpakket van Will 
Glorie Installatietechniek BV of bel 
naar 0251 656250 voor meer infor-
matie. Voor vrijblijvende o�ertes kunt 
u mailen naar info@willglorie.nl.

Castricum - Gedoe met een cv-ketel, een lekkende kraan of behoefte aan zonnepanelen? ‘Dan bellen we Will 
Glorie Installatietechniek BV toch?’ Het is vrij aannemelijk dat het bij u thuis ooit ook zo ging. Het bedrijf is in 
Castricum en omstreken uitgegroeid tot een begrip. Met Rick Settels (36) als nieuwe eigenaar herleven momen-
teel bovendien oude tijden. De cirkel is rond voor oprichter Ton en kleinzoon Rick: ,,Alles wat we doen, doen we 
met de ideeën van mijn opa Ton, de oprichter, in het achterhoofd.”

Oude tijden herleven bij 
Will Glorie Installatietechniek BV

Terugtredend bedrijfsleider Will Glorie (links), grondlegger Ton Settels en opvolger Rick Settels. Foto: Aart Tóth

Een advertentie uit de jaren 70 met 
het kantooradres op de 
Wilhelminalaan. 
Foto: Werkgroep Oud Castricum

JONG EN CASTRICUM

Door Ans Pelzer

In april 2004 sprak ik Olga. Destijds was ze dertien 
jaar. Een opgeruimde tiener die nog te jong was 
om uit te gaan. Graag naar school ging, maar 
‘ieder huiswerk te veel vond’. In de toekomst wilde 
ze naar een grote stad en misschien kleuterjuf 
worden. Voor haar stond wel vast dat ze geen 
kantoorwerk wilde gaan doen. Als ik haar in april 
2021 weer spreek, is ze dertig jaar en verbaasd.

,,Heb ik gezegd dat ik kleuterjuf wilde worden? 
Daar kan ik me totaal niets meer van herinneren. 
En ja, op school vond ik het altijd leuk omdat 
het me gemakkelijk afging. De vriendengroep 
van destijds bestaat voor een groot deel nog. 
Uitgaan deed ik nog niet, alleen misschien naar 
zo’n tienercafé. Later kwam daar De Bakkerij bij 
en Millennium en Sam Sam. In De Bakkerij heb 
ik veel vrienden gemaakt. Daar ben ik ook lang 
actief in gebleven, zo’n beetje van mijn 15e tot 
mijn 26e. Het werd tijd voor een nieuwe gene-
ratie. Mijn partner heb ik leren kennen toen ik 
16 was in De Bak en we zijn nog steeds samen. 
We hebben een zoontje van twee jaar, Alex, en 
in mei komt ons tweede kindje. Ja, we zijn in 
Castricum gebleven en hebben nog een huis 
kunnen kopen. Dat wordt momenteel met de 
dag moeilijker.”

In de verpleging
,,Na mijn middelbare school heb ik even fysio-
therapie gestudeerd in Utrecht maar het werd 
me al snel duidelijk dat het niet mijn vak is. Na 
een paar maanden ben ik gestopt en ben full-
time gaan werken bij DEEN. Daar kwam ik 
erachter dat ik toch moet studeren om iets 
anders te kunnen worden. Ik heb gekozen voor 

de verpleging. Misschien speelt mee dat mijn 
moeder ook in de verpleging werkt en dan denk 
je gemakkelijker in die richting. Nu werk ik bij 
het Amsterdam Universitair Medisch Centrum 
(AUMC), locatie VU. Ik werk op de afdeling 
neurochirurgie en neurologie. Ook heb ik op de 
COVID-afdeling gewerkt. Het klinkt misschien 
raar, maar dat werk vond ik uitdagend. Mensen 
zijn ernstig ziek, maar dat zijn de mensen die op 
neurochirurgie terecht komen ook. Het mooie is 
ook dat we echt als een team keihard werken. 
Mijn team is heel positief ‘schouders eronder’. 
Omdat ik zwanger ben, werk ik op dit moment 
niet meer op de COVID-afdeling. Nu is het tijd 
voor anderen die wel gevaccineerd zijn. Ik ben 
niet gevaccineerd vanwege mijn zwangerschap. 
Ik werk nu op de afdeling neurologie/neurochi-
rurgie en als leidinggevende van de dag. Omdat 
ik een van de ouderen ben kan en mag ik ook 
veel. Bij ons is 98 procent van het personeel 
gevaccineerd. Geholpen heeft misschien dat er 
�lmpjes op Instagram werden gezet. Voor de 
jongere zorgmedewerkers telt dat mee.”

Met een camper door Europa
Ouder op je dertigste? ,,Ja, ha, ha, die titel heb ik 
gekregen omdat ik een van de degenen ben die 
het langste op die afdeling werkt. Met tussen-
pozen door reizen en verlof zo’n acht jaar. Er is 
over het algemeen veel doorloop bij ons. 
Mensen vinden dan de spoedeisende hulp of de 
IC spannender. Ik werk met heel veel plezier op 
de afdeling neurologie. Zo nu en dan kon ik ook 
voor langere tijd op reis. Met een camper door 
Europa samen met onze zoon. In die camper 

zaten we in onze eigen bubbel en genoten van 
zon, zee, strand en steden. Vanwege corona 
moesten we onze reis later beginnen. Nu ik met 
verlof ben, vind ik corona veel lastiger. Ik kan 
niet met onze zoon gaan zwemmen of naar de 
peutergym en ook niet met vriendinnen op een 
terrasje zitten, terwijl ik daar juist nu tijd voor 
heb. Maar natuurlijk, er zijn ergere dingen. Ook 
als onze tweede er eenmaal is, blijf ik gewoon in 
het ziekenhuis werken. Ik ben heel tevreden 
over het kinderdagverblijf hier in Castricum.”

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

Olga Peeters (30) met haar zoontje Alex (2).
Foto: aangeleverd
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F I E T S E N D  D E  L E N T E  I N !
Wij hebben diverse e-bikes op voorraad

Als officieel dealer van A-merken als Kalkhoff,
Pegasus, Giant, QWIC en Cortina hebben wij altijd de

fiets die bij u past.
Bekijk onze website voor ons hele assortiment.

Sinds 1931 dé fietsspeciaalzaak in Castricum. 
Tel: 0251-652 658  Mail: info@zijlstratweewielers.nl. 

Door Hans Boot

In het najaar van 2020 heeft de raad 
het voorstel inzake �exwonen aan 
de Castricummer Werf behandeld. 
Tijdens de behandeling daarvan 

hebben diverse raadsleden alterna-
tieve locaties genoemd waar moge-
lijk de �exwoningen geplaatst 
kunnen worden. Deze alternatieve 
locaties zijn door de daarvoor inge-
stelde projectgroep onderzocht op 

haalbaarheid. De raadsleden zijn 
over het resultaat van dit onderzoek 
op 12 februari 2021 per brief geïn-
formeerd. Hieruit bleek dat van de 
genoemde locaties alleen een 
braakliggend terrein aan de 

Puikman een potentieel geschikte 
locatie te zijn. Dat is nu bestemd 
voor woningbouw. Op verzoek van 
het college trad de eigenaar van 
deze grond (BMB ontwikkeling) hier-
over in gesprek met de exploitant 
van �exwonen (FlexwonenNH) om 
de mogelijkheden te onderzoeken. 
De gesprekken tussen beide partijen 
hebben geleid tot een voorstel, 
waarbij FlexwonenNH een deel van 
de locatie tijdelijk (minimaal drie 
jaar en maximaal vijf jaar) van de 
eigenaar kan huren voor de plaat-
sing van maximaal 48 woonunits. 
Afgelopen donderdag werd het 
voorstel aan de raadsleden 
gepresenteerd

Situatie
Tijdens de presentatie van de 
ontwikkelvisie van de B4 Groep BV 
werd toegelicht hoe de plannen 
voor permanente woningbouw en 
de units voor �exwonen op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Daarbij 
werd vermeld dat het plan voor de�-
nitieve bebouwing nog niet ambte-
lijk is getoetst en er dat er dus ook 
nog geen besluitvorming over heeft 
plaatsgevonden. De ontwikkelvisie 
bevat een situatietekening, zoals bij 
dit artikel is afgedrukt. Daaruit blijkt 
dat de �exwoningen in de zuidelijke 
punt van de locatie en vlakbij de 
spoorwegovergang aan de Bever-
wijkerstraatweg zouden komen. De 
rode stippellijn geeft de afrastering 
aan tijdens de bouwwerkzaam-

heden voor de permanente 
woningbouw.

Reacties
Verantwoordelijk wethouder Paul 
Slettenhaar reageerde optimistisch 
op het gepresenteerde plan: ,,Op dit 
moment lijkt de ontwikkeling van 
�exwonen op de locatie Puikman 
kansrijk. Of deze locatie ook daad-
werkelijk hiervoor kan worden 
ingezet, zal de komende tijd blijken 
als het onderzoek, inclusief de parti-
cipatie, verder gevorderd is. In de 
huidige fase zijn omwonenden en 
andere belanghebbenden nog niet 
bij de ontwikkelingen betrokken. 
Dat dient wel te gebeuren nadat de 
raad zich in positieve zin over de 
plannen heeft uitgesproken. Daarbij 
kan ik melden dat andere locaties 
naar mijn informatie voorlopig niet 
staan geagendeerd. In Akersloot 
wordt een draagvlakonderzoek 
uitgevoerd. Vooralsnog houden we 
de locatie aan de Castricummer Werf 
nog wel beschikbaar.”

Fractievoorzitter Roel Beems 
(CKenG) liet weten: ,,De presentatie 
was interessant. Mijn partij heeft 
twee jaar geleden al geroepen dat 
het terrein aan de Puikman uiter-
mate geschikt is voor deze 
woningen die kunnen bijdragen aan 
de uitdaging om vluchtelingen te 
huisvesten. Er zal echter meer nodig 
zijn om aan de totale opgave te 
kunnen voldoen.”

oe staat et et de e wonin en
Castricum/Akersloot - In februari vorig jaar werden de locaties vrijgegeven voor de bouw van �exwoningen 
voor vergunninghouders en andere spoedzoekers in Akersloot en Castricum. Ze zouden er medio 2020 moeten 
staan, maar protesten van met name omwonenden zorgden ervoor dat er nog geen unit is geplaatst. De ogen 
zijn nu gericht op een terrein aan de Puikman, waarvoor donderdag een presentatie werd gegeven aan een 
raadscommissie.

De situatie van de beoogde woningbouw aan de Puikman. Afbeelding: aangeleverd





12 inderegio.nl • 21 april 2021NIEUWS

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

OVERLEDENEN
Akersloot: 09-03-2021 André 
Peter Clémence Wedemeyer, 
echtgenoot van Maria E. G. 
Tromp. 
Castricum: 06-03-2021 Johan 
Holtslag, echtgenoot van 
Neeltje A.A. Fokker. 09-03-2021 
Bavonia Theresia Rodenburg, 
weduwe van Theodorus C. van 
Lammeren. 17-03-2021 Jacobus 
Albertus Huisman, echtgenoot 
van Grietje H. Wight. 17-03-
2021 Cornelia Maria Kuijs, 
weduwe van Anthonius F. 
Luttikhuizen 27-03-2021 
Divertje Johanna Dunsbergen, 
echtgenote van Robert W. 
Cune. 27-03-2021 Hendrika 
Maria Bakkum. 01-04-2021 Jan 
Piet ten Hoeve, weduwnaar van 
Krina Jumelet. Limmen: 14-03-
2021 Josee George Celestine 
De Clercq. 22-03-2021 Wim 
Zwertbroek, echtgenoot van 
Willy P. van Wijngaarden. 24-03-
2021 Johannes Theodorus 
Maria Swinkels.

GEBOORTES
Akersloot: 12-03-2021 Willem 
Juup Blokker, zoon van Ronald 
Blokker en Lieke L. van der Eng. 
Castricum: 09-03-2021 Lotte 
de Groot, dochter van 
Benjamin A. de Groot en 
Suzanne E. Stam. 13-03-2021 
Julia Rosa Anna Hattink, 
dochter van Frank B. Hattink en 
Sarah L. Smit. 13-03-2021 Bo 
Meis Ramakers, dochter van 
Mark J.M. Ramakers en Terry R. 
Coenen. 14-03-2021 Amy Joann 
McGlone, dochter van Kevin B. 
McGlone en José Hooft. 22-03-
2021 Maylen Schilp, dochter 
van Wessel M. Schilp en Catlin 
Lubbers. 26-03-2021 Sue Allie 
Spil, dochter van Kees Spil en 
Kathleen M. Nooij. 
Limmen: 14-03-2021 Joe van 
der Steen, zoon van Bastiaan E. 
M. van der Steen en Rinske 
Glorie. 23-03-2021 Levi 
Johannes Bijvoet, zoon van Erik 
Bijvoet en Vera S. Buitendijk. 
Elders: 23-02-2021 Saar 
Dieuwke Johanna de Groot, 
dochter van Rolf de Groot en 
Silvia D.I. Schot. 06-03-2021 
Jamie Johanna Maria Hoek, 
dochter van Andries Hoek en 
Nienke C. Glorie. 07-03-2021 
Fidel Yacob Yemane, zoon van 
Yacob Yemane en Samrawit B. 
Tareke. 22-03-2021 Suze Koosje 
Zoontjes, dochter van Thomas 
P.M. Zoontjes en Meryl M. Nooij. 
23-03-2021 Ebel Jan Cornelis 
Nicolai, zoon van Jelmer L.J. 
Nicolai en Marielle E. Sondij.

HUWELIJK/
GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP

Castricum: 12-03-2021 Huibert 
W.D. Smit en Jacoba M. 
Bloemsma. 22-03-2021 Mitchel 
R. Koerse en Nathalie Schipper.

BURGERLIJKE 
STAND

Door Henk de Reus

Leerlingen van 185 basisscholen in 
Noord-Holland deden mee aan 
inmiddels de zesde editie. Tijdens de 
Buitenlesdag wordt aandacht 
gevraagd voor het belang van leren 
in de buitenlucht. Uit onderzoek is 
gebleken dat slechts 1 procent van 
alle lessen buiten plaatsvindt. Dit is 
veel te weinig, zo geven leerkrachten 
zelf aan. Twee bassischolen uit 
Castricum deden dit keer mee aan 
het landelijk initiatief.

Bewegend spellingsoefeningen 
leren
Kindcentrum Paulusburcht heeft ’s 
morgens een lesprogramma 
gepland. Vanessa Borst legt uit 
waarom de school meedoet aan het 
landelijk initiatief. ,,Toen de lande-
lijke verkiezingen speelden en we 
hieraan op school aandacht 
besteedden mochten kinderen op 
school een politieke partij vormen 
en aangeven waarvoor ze stonden. 

Meer dan drie partijen hadden het 
thema ‘meer bewegen tijdens de 
lessen’ bovenaan in het partijpro-
gramma staan. Dit was een duide-
lijke boodschap. Daarom besloten 
we dit jaar aan de Nationale Buiten-
lesdag mee te doen. We kozen voor 
een variant op levend Stratego, 
waarbij de kinderen spelenderwijs 
de spellingsregels herhalen. Er zijn 
twee teams en elk kind heeft een 
speelkaart waar een spellingscate-
gorie op staat. Het spel is afgelopen 
als team 1 alle speelkaarten van het 
andere team heeft veroverd. Dit 
‘veroveren’ lukt ze door een lid van 
het andere team aan te tikken. 
Daarna moet het kind met krijt een 
woord opschrijven waarbij de spel-
lingsregel op het kaartje van de 
aangetikte persoon is toegepast. Als 
dit na controle klopt heeft het de 
speelkaart gewonnen.

Guusje (11) en Fien (10) hebben er 
duidelijk zin in. Ze Liggen op de 
knieën op het schoolplein. De 

opdracht op de ‘veroverde’ speel-
kaart luidt: ,,Schrijf een woord op 
waarbij de letter ‘i’ wordt uitge-
sproken als ‘ie’. Een eitje voor de 
dames. Fien heeft zojuist met paars 
krijt het woord ‘kilogram’ opge-

schreven. Bij controle blijkt dat de 
spellingsregel juist is toepast. Weer 
een speelkaart verdiend. Guusje: ,,Dit 
is veel leuker dan de hele dag op een 
stoel zitten. We kunnen nu lekker 
rennen.” Fien vindt het leuk om de 
andere kinderen van groep 7 weer 
eens te zien. Door corona leefden de 
groepen elk in een eigen bubbel. 
Beiden zijn ze het erover eens dat de 
school meer buitenlessen mag 
geven.

Bewegingsonderwijs
Op basisschool De Kustlijn is ’s 
middags gekozen voor bewegings-
onderwijs. Lisanne Bouman: ,,In 
vorige jaren zagen we het landelijk 
initiatief wel voorbij komen, maar 
van meedoen kwam het niet. Dit jaar 
besloten we aan te haken omdat we 
vinden dat buiten zijn goed is voor 
de kinderen. Het is ook nog eens 
leuk want je geeft les in een heel 
andere setting. Met de kinderen van 
groep 8 gaan we naar de skatebaan, 
zodat een aantal kinderen leren hun 
grens te verleggen. Groep 5 houdt 
zich bezig met een speurtocht.”

Op de skatebaan is het dikke pret. 
Sommige kinderen hebben geen 
attributen mee en houden het bij 
rennen. Anderen verlaten het 
hoogste punt op rolschaatsen of met 

een step. Aan het aantal decibels te 
horen bevalt deze manier van 
lesgeven de kinderen prima. Zittend 
of staand op een skatebord, alle vari-
anten worden uitgeprobeerd. 
Kinderen die nog nooit op een skate-
board hebben gestaan krijgen 
instructies van ervaren klasgenoten. 
Lennox (12) en Mats (11) hebben er 
lol in om parallel naar beneden te 
racen. Het oogt allemaal vloeiend en 
het is duidelijk te zien dat het erva-
ringsdeskundigen zijn die al eerder 
op de skatebaan waren. Lennox: ,,Ik 
vind het heel goed dat de school 
meedoet aan de Buitenlesdag. Dit is 
veel leuker dan les in de klas.”

Mats: ,,Ik heb m’n step niet aan 
anderen uitgeleend, maar degenen 
die een step bij zich hadden heb ik 
wél instructies gegeven. Zelf mocht 
ik even een skateboard van een 
ander gebruiken om te proberen. 
Voor de schoolleiding hebben de 
heren een duidelijk advies: ,,Vooral 
zo doorgaan”, om het maar eens in 
termen van Barry Stevens uit te 
drukken.

Castricum - Op dinsdag 13 april deden twee basisscholen in Castricum mee met de Nationale Buitenlesdag. Het 
initiatief komt van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Op deze dag gaan leerlingen van de basisschool met 
hun leerkracht naar buiten om op een verfrissende manier les te krijgen.

Paulusburcht en De Kustlijn doen 
mee aan Nationale Buitenlesdag

Leerlingen van Kindcentrum Paulusburcht zijn bezig met een spel waarbij woordspelling en behendigheid gecombineerd zijn. 
Foto’s: Henk de Reus

Guusje (links) en Fien zijn deze keer geslaagd met hun opdracht. Het woord 
‘kilogram’ past binnen de spellingregel.

Lennox (links) en Mats weten wel raad met het buitenlesuur. Lekker samen van het hoogste punt af racen.









VOEDING

Supplement van het Jaar 2021: Vitamine D

De afgelopen weken hebben mensen 
online gestemd op hun favoriete vitami-
nes, mineralen, kruiden en andere supple-
menten. Vitamine D is uitgeroepen tot 
Supplement van het Jaar 2021 en is de 
overtuigende winnaar. Al eerder (2017) 
eindigde deze vitamine op de eerste 
plaats. IVG gaat jaarlijks op zoek naar 
gebruik en trends van voedingssupple-
menten. Ruim 2500 mensen lieten weten 
welk voedingssupplement ze nemen en 
waarom.

Supplementen top 10 
Vitamine D is geen verrassende winnaar. 
Ruim 70% van de deelnemers gaf aan 
vitamine D te gebruiken. In deze roerige 
tijd is er veel aandacht voor de belangrijke 
rol van vitamine D. Het publiek hee� vita-
mine D omarmd en ze is daardoor ruim 
op de eerste plaats geëindigd. Kurkuma 
verovert de tweede plaats. In 2019 was 
het kruidensupplement onder de deel-
nemers het populairst, maar in 2020 viel 
het buiten de top 5. Visolie (omega-3 
vetzuren) staat wederom op plek 3. Vorig 
jaar stond de multivitamine bovenaan, 
dit supplement eindigt nu op de zesde 
plek. Mensen konden stemmen op meer-
dere vitamines, mineralen en overige 
voedingssupplementen. Dit is de top 10 
van 2021:
1. VITAMINE D
2. KURKUMA
3 . VISOLIE (OMEGA-3 VETZUREN)
4. MAGNESIUM
5. VITAMINE C
6. MULTIVITAMINE
7. PROBIOTICA
8. CRANBERRY
9. ZINK
10. ECHINACEA

Werken aan de weerstand en gezonde 
leefstijl nastreven 
Ruim tweederde (62,4%) van de deel-
nemers gee� als voornaamste reden 
voor gebruik van een supplement aan: 
werken aan een goede weerstand en het 
immuunsysteem. Het nastreven van een 
gezonde leefstijl (47,6%) werd door bijna 
de hel� aangeklikt. Er konden meerdere 
redenen worden gekozen. Ook werd door 
één op de drie mensen (29,4%) aange-
geven dat ze supplementen nemen voor 
behoud van sterke botten, een betere 
stoelgang of een beter geheugen. 

Over vitamine D 
Het lichaam maakt vitamine D zelf aan 
door de invloed van zonlicht. Niet ieder-
een is in staat om voldoende vitamine 
D aan te maken, zeker nu we door de 
lockdown veel binnen zitten en er in de 
winter minder krachtige zonuren zijn. 
De Gezondheidsraad adviseert bepaalde 
groepen om het hele jaar door een vita-
mine D supplement te nemen. Dit geldt 
voor kinderen van 0-4 jaar, vrouwen > 50 
jaar, mannen > 70 jaar, personen met een 
getinte huidskleur, zwangere vrouwen 
en mensen die onvoldoende aan zonlicht 
worden blootgesteld. Een voedings-
supplement van 10 microgram per dag 
is voldoende, maar voor vrouwen en 
mannen vanaf 70 jaar geldt als dagelijkse 
dosis 20 microgram.  

Gezondheidswinst behalen 
Vitamine D zorgt mede voor een goede 
weerstand, helpt het immuunsysteem 
en is goed voor de spieren. Het menselijk 
lichaam hee� vitamine D ook nodig voor 
sterke botten en tanden. Voor mensen die 
een winterdipje hebben of wat neerslach-

Vitamine D is uitgeroepen tot Supplement van het Jaar 2021 en is de overtuigende winnaar. 
Al eerder (2017) eindigde deze vitamine op de eerste plaats.

tig zijn, kan extra vitamine D ondersteu-
ning bieden. Mensen kunnen zelf aan 
hun gezondheid werken door dagelijks 
vitamine D te nemen.

Over de Supplement van het 
Jaar verkiezing 
De Supplement van het Jaar verkiezing 
gaat jaarlijks op zoek naar de voorkeu-
ren van het Nederlandse publiek voor 
bepaalde vitaminen, mineralen, krui-
den of andere supplementen. Het gaat 

hierbij om een soort voedingssupple-
ment, niet om een bepaald merk. Alle 
supplementen maken evenveel kans 
om uitgeroepen te worden tot Supple-
ment van het Jaar. In 2020 koos het 
publiek voor de multivitamine. In 2019 
werd het vaakst op kurkuma gestemd. 
In 2018 eindigde magnesium boven-
aan en in 2017 was vitamine D favoriet. 
De Supplement van het Jaar verkie-
zing is een initiatief van IVG (voorheen: 
supplementinfo.nl).

Steeds meer kinderen hebben last van problemen aan hun gebit. Hoe ouder we worden, hoe meer we geconfronteerd worden met problemen in onze mond. 
Het advies is om dagelijks meerdere keren te poetsen en vooral geen suiker te eten. Hoe kan het dat er toch steeds meer mensen gebitsproblemen ervaren?

MEDISCH

Hoe kunt u mensen met dementie helpen meer te bewegen?

Het is voor ouderen vaak lastig om 
voldoende in beweging te blijven, terwijl 
dit wel belangrijk is voor de gezondheid. 
Wanneer zij ook nog aan dementie lijden, 
wordt dit extra bemoeilijkt. Dementie kan 
namelijk bij veel activiteiten een belem-
mering vormen. Het is dan ook belangrijk 
om mensen met dementie te helpen om 
meer te bewegen.

Waarom meer hulp nodig bij dementie? 
Het valt op dat mensen met dementie 
veel minder bewegen dan hun lee�ijds-
genoten. Iemand met dementie neemt 
minder initiatief, vaak vanwege de onze-
kerheid die ontstaat door een omge-
ving met allerlei onbekende prikkels. Het 
overweldigende gevoel van deze prikkels 
en de angst om te verdwalen, maakt dat 
dementerenden liever niet meer alleen op 
pad gaan.

Het belang van voldoende bewegen 
Bewegen hee� voor dementerenden nog 

meer gezondheidsvoordelen dan voor 
anderen. Mensen die regelmatig bewe-
gen, voelen zich namelijk geestelijk en 
lichamelijk fit. De Gezondheidsraad gee� 
zelfs aan dat mensen die veel bewegen, 
maar liefst 35% minder kans hebben op 
Alzheimer dan mensen die weinig tot niet 
bewegen. Beweging remt ook de ontwik-
keling van dementie in snelheid af, waar-
door mensen geestelijk langer fit blijven.

Dementerenden meer laten bewegen 
Verzorgers van mensen met dementie 
kunnen hen op allerlei manieren onder-
steunen om meer te bewegen. Vraag 
bijvoorbeeld welke sport of hobby ze 
vroeger hadden en kijk of het moge-
lijk is om dit (of iets soortgelijks) weer op 
te pakken. Natuurlijk is wandelen in de 
buitenlucht erg gezond en misschien kan 
er zelfs wel samen gedanst worden. Kies 
bijvoorbeeld muziek van vroeger uit zodat 
er zelfs nog mooie herinneringen naar 
boven komen.

Het is voor ouderen met dementie vaak lastig om voldoende in beweging te blijven, terwijl 
dit wel belangrijk is voor de gezondheid.

Ondersteuning van de Thuiszorg Student
Het zorgen voor iemand met demen-
tie is behoorlijk ingrijpend, zeker als u 
mantelzorger bent van een familielid. U 
kunt De Thuiszorg Student inschakelen 
om te helpen bij de zorg van uw naaste 
met dementie. Bijvoorbeeld door samen 
met de dementerende een ommetje te 
lopen, boodschappen te doen of maal-

tijden te bereiden. Hiermee wordt een 
deel van de zorgtaken die u draagt voor 
uw naaste verlicht. Ook kan de demen-
terende zo langer zelfstandig blij-
ven wonen, wat de geestelijke gezond-
heid ook weer ten goede komt. Bekijk de 
mogelijkheden voor particuliere thuis-
zorg op de website van De Thuiszorg 
Student.
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Door Aart Tóth

Je kunt bij hem zeven dagen per 
week van 11.00 tot 22.00 uur terecht 
voor de normale snacks van patat tot 
aan chickenwings, kipnuggets en 
kipsaté, maar ook voor de kwaliteits-
kroketten van Kwekkeboom en Van 
Dobben. Wil je wat uitgebreider 
genieten van een maaltijd, dat kan 
ook met mediterrane schotels van 
shoarma, kebab en lamskotelet tot 
falafel. Ook de dürüm wraps, 

hamburgers en Turkse pizza zullen 
hun weg wel vinden naar hongerige 
Castricummers en bezoekers van 
Castricum vanuit de campings 
Bakkum, Geversduin en boerencam-
pings, is de verwachting. 
Aan de gastvrijheid zal het niet 
liggen, daar mankeert niets aan. 
Vooraf bestellen voor afhalen of 
thuisbezorgen, geen probleem. Even 
bellen naar 0251 296310 en het komt 
naar je toe vanaf ‘Castricum 
Snackbar’.

Nieuwe smakelijke snacks 
in dorpshart van Castricum
Castricum - Sinds 1 april is een nieuwe uitbater in smakelijke snacks neer-
gestreken in de Burgemeester Mooijstraat 25a. Voorheen was hier een 
pizzeria gevestigd, maar nu is het Mohamed Elsayed uit Egypte die met 
zijn 25 jaar ervaring in Nederlandse horeca de uitdaging aangaat. Onder 
de noemer van ‘Castricum Snackbar’ kan men bij hem terecht voor de 
meest uiteenlopende snacks en maaltijden. Mede omdat hij geheel is 
geïntegreerd en de Nederlandse taal beheerst, weet hij van de hoed en 
de rand in snackland.

Mohamed Elsayed trots in zijn ‘Castricum Snackbar’. Foto: Aart Tóth

Castricum - De radiator van de 
verwarming brengt warmte over 
naar de kamer. Daarom is het extra 
belangrijk dat de radiator de warmte 
goed en naar de juiste plek kan 
afgeven. 
Wat kan er fout gaan:

1. Er hangt een gordijn voor. Oplos-
sing: maak eventueel de gordijnen 
korter en de vensterbank breder. 
Hierdoor verdwijnt de warmte niet 
achter het gordijn, maar gaat die 
naar de kamer.

2. De warmte verdwijnt door de 
muur naar buiten. Oplossing: plak 
radiatorfolie achter de ventilator.

3. De radiator krijgt de kamer niet 
warm. Oplossing: zet een venti-
lator onder de radiator, bijvoor-
beeld een speedcomfort.

Wil je hulp hierbij? Vraag dan een 
energiegesprek aan met een energie-
coach van CALorie, kijk op www.calo-
rieenergie.nl voor meer informatie.

Tips van energiecoach 
Anton Visser

Energiecoach Anton Visser.
Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Voor ouders die beiden het gezag over hun 
kinderen hebben geldt dat zij beiden hun 
toestemming moeten verlenen voor een 
vakantie met de kinderen naar het buitenland. 
Geeft een van de ouders die toestemming niet, 
dan kan de rechtbank om vervangende 
toestemming worden verzocht.
In veel gevallen verleent de rechtbank die 
toestemming. Dit is anders wanneer blijkt dat 
de reis niet in het belang van de kinderen kan 
worden geacht, bijvoorbeeld vanwege veilig-
heidsrisico’s. In het algemeen grijpt de rechter 
dan terug op het reisadvies dat de rijksoverheid 
heeft uitgebracht voor het beoogde 
vakantieland.

Veel ouders vragen zich af hoe dit in de huidige 
tijd zit. Wanneer er een vlucht kan worden 
geboekt en er bij familie op bezoek wordt 
gegaan zou dat toch moeten kunnen? 
Nee, oordeelde de rechtbank Amsterdam op 8 
februari 2021. De afweging was de volgende:

Er is wereldwijd een pandemie gaande, ook in 
Nederland. Het advies volgens de website van de 
rijksoverheid is “Blijf in Nederland, ga niet op reis 
en boek geen reizen. Elke buitenlandse reis 
verhoogt de kans op verspreiding van het corona-
virus. Moet u toch naar het buitenland, bijvoor-
beeld vanwege een (aanstaand) sterfgeval, dan 
moet u daarna tien dagen in quarantaine.” Er 
moet dus een noodzaak zijn om te reizen, wil de 

gevraagde toestemming worden verleend. Die 
noodzaak is er niet. Begrijpelijk is dat oma in 
Egypte de kleinkinderen graag wil zien en dat de 
kleinkinderen oma willen zien, maar dat zal voor-
lopig online moeten gebeuren. Uit de overgelegde 
medische stukken blijkt niet dat oma op sterven 
ligt of dat de reis om een andere dringende reden 
niet kan worden uitgesteld. Begrijpelijk is ook dat 
de kinderen vakantie willen en dat ze de corona-
maatregelen zat zijn. Dat geldt naar verwachting 
voor alle Nederlanders. Iedereen zou wel met 
vakantie willen, maar dat kan niet. De adviezen 
van de overheid moeten worden opgevolgd. 

 Houd de adviezen van de overheid ook inzake 
te plannen reizen dus goed in de gaten!
Heb je vragen over het krijgen van vervangende 
toestemming voor reizen of vakantie met 
kinderen? Neem dan vrijblijvend contact op met 
Raquella Bottenheft via r.bottenheft@tanger.nl. 
Zij helpt u graag verder. 

Reizen met kinderen

Regio - Drie bestuursleden van de 
Stichting Oer-IJ zijn gast in het praat-
programma NHNEXT dat Ontwikke-
lingsbedrijf Noord-Holland Noord uit 
Alkmaar op 21 april ’s middags om 
14.00 uur via internet uitzendt. In 
deze zogenaamde livestream gaat 
het met name over de sociaal econo-
mische waarde van landschap en 
cultuurhistorie. Hoe verkoop je zo’n 
gebied? De Stichting Oer-IJ ziet 

vooral kansen voor initiatieven die 
gericht zijn op een duurzaam beheer 
en gebruik van het groene buitenge-
bied in de driehoek Alkmaar, Velsen, 
Zaanstad. Reageren en meepraten 
kan via de chatbox. 

De link voor het bekijken van de talk-
show is op de website www.nhnext.
nl te vinden. Kijk op www.oerij.eu 
voor meer informatie.

Talkshow over economische 
waarden van het Oer-IJ

Castricum - Dit jaar kon de jaarlijkse, 
inmiddels beroemde, Unicefdag op 
Montessorischool Castricum weer 
doorgaan. De kinderen en het team 
hebben alles op alles gezet om 
passend binnen de coronamaatre-
gelen geld in te zamelen voor Unicef. 
Dat resulteerde in het fantastische 
bedrag van € 3.896,70.
Directeur Emé Jonkman: ,,De spon-

sorloop vond dit keer plaats in de 
gymzaal. En dat was geen gewone 
loop, maar een prachtig parcours 
met hindernissen. Voor elk rondje 
kregen de kinderen de bekende 
Unicefstempel, dus de sfeer zat er 
meteen goed in!’’

In plaats van de grootse markt in de 
school met door kinderen gemaakte 

spullen, spelletjes en loterijen 
hebben de kinderen dit jaar in hun 
klassen ieder met veel zorg een heel 
mooi kunst- of gebruiksvoorwerp 
gemaakt. Dat hebben zij thuis aan 
hun ouders verkocht. Op deze 
manier is het toch gelukt in deze tijd 
van beperkingen met elkaar iets te 
doen voor andere kinderen in de 
wereld.

Succesvolle 45e Unicefdag bij 
Montessorischool Castricum

De leerlingen vermaakten zich prima tijdens de sponsorloop met hindernissen. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. groot dikhuidig zoogdier; 7. hondachtig roof-
dier; 12. roem; 13. Nederlandse (oud)judoka; 14. namaak; 15.
persoonlijk voornaamwoord; 17. schaapkameel; 19. Engels-
man; 21. bijzonder onderwijs (afk.); 22. brandstof; 24. buidel-
dier; 27. kever; 28. geneesheer; 30. ontkenning; 31. hemelli-
chaam; 32. land in Azië; 33. algemene werkgeversvereniging
(afk.); 35. telwoord; 37. int. autokenteken Suriname; 38. sierlij-
ke antilope; 41. deel van oor; 42. schip der woestijn; 44. grond
(aarde); 46. staartloze halfaap; 47. beroemde Spaanse schil-
der; 48. hoge zangstem; 49. herkauwend zoogdier; 50. ver-
grootglas; 52. naam van een Arabische vorst; 54. snaarinstru-
ment; 56. speeltuinattribuut; 58. land in Noord-Amerika; 61.
meisjesnaam; 62. katachtig roofdier; 64. spruit (stek); 65. cir-
kelvormig; 67. wiel; 68. seksueel overdraagbare aandoening
(afk.); 70. ver (in samenstelling); 72. ingenieur (afk.); 73. rino-
ceros; 76. aardkluit; 77. den lezer heil (afk.); 78. Zweeds auto-
merk; 79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. vogel;
82. vordering; 83. verdieping; 84. deel van week; 86. roofvogel;
87. onaangenaam mens (nurk).

Verticaal 1. Japanse papiervouwkunst; 2. internet explorer
(afk.); 3. verbeten; 4. rijstbrandewijn; 5. oogvocht (mv.); 6. kou-
de lekkernij; 7. rivier in Frankrijk; 8. deel van been; 9. lidwoord;
10. Amsterdams peil (afk.); 11. luchtpijpje voor onder water; 16.
voertuig; 18. kerel (vent); 20. jongensnaam; 21. reuzenslang;
23. pas; 25. kleur van de regenboog; 26. lastdier; 27. deel van
ladder; 29. land in het zuiden van Afrika; 32. inkomende land-
verhuizer; 34. zuivelproduct; 36. grappig zijn; 37. plaaggeest;
39. badplaats in Florida; 40. deel van schip;  42. leesteken; 43.
literatuur waarin het verhalende element overheerst; 45. flesaf-
sluiting; 46. jongensnaam; 51. Organisatie van Amerikaanse
Staten (afk.); 53. Engels bier; 54. mensaap; 55. soort gereed-
schap; 56. uitgestrekt; 57. Zuid-Amerikaanse munt; 59. auto-
ped; 60. dagroofvogel; 62. rivier in Duitsland; 63. aardappelen
oogsten; 66. gewicht; 67. Raad voor Economische Aangele-
genheden (afk.); 69. woonboot; 71. haarkrul; 73. Indonesisch
rijstgerecht; 74. grote roofvis; 75. ongaarne; 78. Stichting Inte-
gratie Gehandicapten (afk.); 80. vochtig; 82. boomsoort; 85.
Japans bordspel.

Geurenset van ‘We Love The Planet’ winnen?
Onder de inzenders van de juiste oplossing verloten wij 
deze heerlijke geurenset van ‘We Love The Planet’, 
beschikbaar gesteld door Twice Women’s Wear aan de 
Torenstraat 36 te Castricum. De producten van ‘We Love 
The Planet’ bewijzen dat luxe, comfort en natuur prima 
hand in hand gaan. Alle producten van dit merk worden 
met grote zorg voor de natuur geproduceerd, terwijl het 
verwennen natuurlijk niet wordt vergeten. Je kunt er dus 

zorgeloos van genieten, omdat bij de productie geen 
schadelijke sto�en zijn toegevoegd. Meer weten? Bel 
Twice Women’s Wear op nummer 0251 654221 en maak 
een afspraak voor een bezoek aan de winkel. Dat geldt 
natuurlijk ook voor iedereen die er wil komen shoppen 
voor de nieuwste damesmode en leuke trendy 
accessoires.

Puzzel mee en win een heerlijke geurenset van ‘We Love The Planet van € 35,95 beschik-
baar gesteld door Twice Women’s Wear. Mail de oplossing voor maandag 26 april naar: 
puzzel@castricummer.nl vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 
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Rechts van het �etspad Hendriksveld, aan de bocht van de Laan van 
Albertshoeve en de CF Smeetslaan, liggen drie grote glooiende gras-
stroken met enkele bomen/struiken en soms wat stroken bloembollen 
onder het gras. De middelste strook had het meeste saaie gras en daar is 
in overleg met de gemeentelijke groendienst en na per brief bevragen 
van de bewoners van de Oosterweide�at, een nieuwe vlinder-/bijentuin 
gestart door drie vrijwilligers van Bijzzzaak. Met behulp van de kraan van 
de gemeente (nogmaals dank voor de hulp, heren!) is een deel van het 
gras weggehaald. In het centrum zijn vier van de brandstapel geredde 
perenbomen geplant. U weet wel, van die twee kwekers die hun peren-
bomen niet kwijt konden in verband mer de coronasluitingen en ze 
daarom gratis aanboden aan wie ze maar konden gebruiken. Dit omdat 
ze anders verbrand moesten worden, want onverkocht en hun kweek-
grond moest weer vrijgemaakt worden. Met MeerBomenNu hebben heel 
veel bomen en ook jonge loten van bomen en struiken gelukkig een 
nieuwe plek kunnen krijgen!  Na het verwijderen van nog aardig wat puin 
en stenen is de rest van de grond zo goed mogelijk geëgaliseerd en werd 
gemengd vlinder/bijenbloemenzaad uitgestrooid. We hopen dat over 
enige tijd een prachtige bloemenweide met veel gezoem en ge�adder 
een lust voor het oog zal worden! Heerlijk hoeveel betrokken, ijverige 
groenvrijwilligers er actief zijn in onze Gemeente Castricum, die al mooi 
groen was, maar nog steeds fraaier wordt!

Math Rosendaal, Sylvia Deelstra en Marie-Louise Janssen

Nieuwe vlinder-/bijentuin

Zorgmaatjes zijn vrijwilligers die 
twee of drie uur per veertien dagen 
langskomen. Ze gaan bijvoorbeeld 
wandelen, ko�e drinken of een spel-
letje doen, zodat de mantelzorger 
even vrijaf is. Verpleegtechnische en 
bepaalde zorghandelingen behoren 
niet tot de taak van het zorgmaatje. 
Daar wordt zo nodig de thuiszorg 
voor ingezet.

A�niteit
Welzijn Castricum zoekt vrijwilligers 
die a�niteit hebben met deze doel-
groep. Dat kunnen jongeren in oplei-
ding zijn, maar ook volwassenen die 
een paar uurtjes over hebben. Of 
moeders waarvan de kinderen op 

school zitten en die graag iets voor 
een ander willen doen. Deze vrijwil-
ligers krijgen een vrijwilligersvergoe-
ding van 5 euro per uur, dit bedrag 
betaalt de aanvrager zelf.

Trainingsmiddag
Vrijwilligers die zich aanmelden, 
krijgen een trainingsmiddag aange-
boden om goed geïnformeerd te zijn 
over de doelgroep. Ook wordt een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aangevraagd. De coördinator van de 
zorgmaatjesgroep houdt regelmatig 
contact met de vrijwilliger en de 
aanvrager. Bij vragen kun je altijd 
terecht bij Welzijn Castricum. Voor 
meer informatie en aanmelding stuur 

Zorgmaatjes gezocht
Castricum - Wanneer een familielid langdurig ziek wordt of gaat demen-
teren, wordt het leven als partner of als kind anders. Men wordt mantel-
zorger, soms voor een paar uur per week, soms bijna fulltime. Tijd voor 
zichzelf of zomaar even weg kunnen gaan, zit er vaak niet in. De mantel-
zorger neemt al gauw veel zorgtaken op zich. Het is belangrijk om de 
zorg te delen. Je kunt  goed voor een ander zorgen wanneer je ook goed 
voor jezelf zorgt. Dat kan alleen als de zorg op een vertrouwde manier 
kan worden overgedragen. Welzijn Castricum wil daarom gaan starten 
met zorgmaatjes.

Zorgmaatjes komen eens in de 
veertien dagen langs, zodat de 
mantelzorger zelf even weg kan gaan. 
Foto: Priscilla du Preez via Unsplash

je een mail naar info@welzijncas-
tricum.nl of bel je met 0251 656562 
of 06 15616237. Ook mantelzorgers 
mogen zich op dit nummer 
aanmelden om een zorgmaatje aan 
te vragen.
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Met verbazing heb ik gelezen dat meerdere partijen een motie hebben 
ingediend om de bouw van gewone en dus ook sociale woningen te 
versnellen in het Zandzoomgebied. Is er een gebrek aan kennis bij de 
betre�ende partijen of stellen zij politieke emotie boven de veiligheid in 
Limmen? Immers op 12 september 2012 heeft de Raad van State, op 
aangeven van de gemeente, bepaald dat er maximaal 250 woningen 
mogen worden gebouwd in het Zandzoomgebied zolang de afslag van 
RW9 niet daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit om te voorkomen dat er een 
zeer onveilige verkeerssituatie gaat ontstaan in Limmen (met name door 
de overbelasting van de nu al zeer drukke Rijksstraatweg). Er zijn inmid-
dels 244 woningen gerealiseerd in de Zandzoom van Limmen. Het is dus 
een illusie dat deze motie tot een aanzet van snellere woningbouw in de 
Zandzoom zal kunnen leiden. Om dat te bereiken is het mijns inziens 
e�ectiever om extra inspanningen te doen teneinde daadwerkelijk de 
broodnodige aansluiting op RW9  te realiseren.

Rob Glass, Limmen

Sympathieke, maar uiterst 
onveilige woningbouwmotie

Vorige week liep ik met mijn man in het bos en stuitten wij her en der op 
leuke kabouterkunstwerkjes. Ik heb er een paar gefotografeerd omdat ik 
wilde natrekken of er mogelijk een wandelroute van was. Het leek ons 
namelijk zo leuk om die eens met de kleinkinderen te lopen!
En hoe sterk dat daar nu net een oproepje over verscheen in de krant! 
Mijn man en ik dachten dat het mogelijk iemand zou kunnen zijn die op 
de werkplaats actief is naast KIJK-UIT? We hebben nog bij het hek gestaan 
om navraag te doen, maar tro�en helaas niemand om het aan te vragen. 
Aan mijn reactie heeft u dus verder niets, maar wij zijn oprecht benieuwd 
wie die kunstenaar is en of er mogelijk een route uitgezet zou kunnen 
worden? Zo hebben wij de het kunstwerk van de foto in de krant helaas 
gemist... We blijven uw zoektocht volgen!

Cecile Wieman

Naschrift redactie:
Zie ook ons artikel over de kabouterkunst hiernaast.

Kabouterkunst

Castricum - Vorige week stond er 
een foto in deze krant van een 
kabouterkunstwerk bij Kijk-Uit met 
de vraag of de maker daarvan zich 
wilde melden. Daarop kwam de 
volgende leuke reactie binnen, 
ondertekend door Louter de 
Kabouter: ,,Beste Krantenmeneer, Ik 
hoorde van onze Duindwergendorp-
architecten dat u ze zoekt. Na overleg 
hebben we met zijn allen besloten 
hun identiteit niet prijs te geven. Dit 
vanwege het in stand houden van de 

magie die het Duindwergendorp 
voor eenieder uitstraalt. We zijn een 
klein groepje duinkabouters die 
genieten van de blijdschap die we 
zien bij de passerende mensen en 
kinderen. Sommige kinderen waren 
zelfs zo lief om soep voor ons te 
maken, en dit bleek een gat in de 
markt. Vandaar dat we een soepfa-
briek neergezet hebben. Bij het 
horen van ons heerlijke Duindwer-
gendorp, waar we sinds kort wonen, 
hebben familieleden besloten ook 

deze kant op te komen. Dus de 
Duindwergdorp-architecten zijn 
alweer druk bezig met de uitbrei-
dingen. Bedankt voor uw belangstel-
ling en we hopen nog lang in uw 
duingebied te mogen wonen. Vrien-
delijk puntmuts.” 

Namens alle bewonderaars wens ik 
de creatieve kabouters nog veel 
succes en Kijk Uit naar hun nieuwe 
kunstwerkjes in ons mooie Castri-
cumse bos! Tekst en foto: Hans Boot

Kabouterkunstenaars 
laten van zich horen

Een klein kabouterkunstwerkje op een boomstronk.

Door Hans Boot

Jaarlijks informeert elke woningcor-
poratie haar huurders in april over de 
huurverhoging per 1 juli. Een woord-
voerder van Kennemer Wonen legt 
uit wat er voor dit jaar is bepaald: 
,,Nadat wij in 2020 vanwege de 
coronacrisis al een verlaagde huur-
verhoging hebben doorgevoerd, is 
voor 2021 door de Tweede Kamer 
een motie aangenomen waarin is 
besloten de huur te bevriezen. Dit 
betekent voor ruim 10.000 huurders 
dat hun huur in 2021 niet wordt 
verhoogd. Deze maatregel geldt voor 
alle sociale huurwoningen (huurprijs 
tot € 752,33) en voor alle typen 
woonruimten. Normaal gesproken 
zou de huurverhoging uitkomen op 
gemiddeld 1,4%, het niveau gelijk 
aan in�atie. Aan huurders van vrije-
sectorwoningen vraagt Kennemer 
Wonen een beperkte huurverhoging. 
Deze huurverhoging ligt tussen de 0 
en 2,4%, afhankelijk van het verschil 
tussen de huidige huurprijs en de 
streefhuur voor de woning.”

Eenmalige huurverlaging
In 2021 hebben huurders van corpo-
raties met in verhouding een hoge 
huur en een laag inkomen recht op 
een eenmalige huurverlaging per 1 
mei. Daarover wordt gezegd: ,,De 
huurders die hiervoor in aanmerking 
komen, hebben in maart bericht van 
ons ontvangen. De honorering hangt 
af van de hoogte van de huur, het 
inkomen en de samenstelling van het 
huishouden. De huurverlaging geldt 
alleen voor huurders van een sociale 
huurwoning bij een woningcorpo-
ratie met een huurprijs boven € 
633,25. Van deze huurders heeft 
Kennemer Wonen van de Belasting-
dienst te horen gekregen of een 
huurder in aanmerking komt voor 
een eenmalige huurverlaging op 
basis van het inkomen over 2019. Dat 
geldt in totaal voor ongeveer 620 
huurders uit ons bestand. Deze huur-
verlaging varieert van minder dan 
een euro tot € 165 per maand. 
Gemiddeld bedraagt de verlaging 
circa € 50 per maand. Huurders die in 
2019 een inkomensdaling hebben 
gehad én in aanmerking komen voor 

huurverlaging, kunnen echter zelf 
een verzoek bij ons indienen.”

Keuzes maken
De overheid heeft aangegeven dat de 
maatregelen van huurverlaging en 
huurbevriezing niet ten koste mogen 
gaan van nieuwbouw, onderhoud en 
verduurzaming. Daarom wordt nog 
gekeken naar een passende compen-
satie voor woningcorporaties door de 
overheid. Het kabinet kijkt hierbij 
naar een verlaging van het tarief van 
de verhuurderhe�ng en trekt jaarlijks 
200 miljoen euro uit om woningcor-
poraties te compenseren.
Krista Walter, directeur-bestuurder 
van Kennemer Wonen, licht toe 
waarom deze compensatie nodig is: 
,,Woningcorporaties, en dus ook 
Kennemer Wonen, hebben een grote 
maatschappelijke opgave om te 
zorgen voor voldoende beschikbare 
woningen, die betaalbaar zijn voor 
onze huurders. Tegelijkertijd moeten 
wij onze woningvoorraad verduur-
zamen en onderhouden en moeten 
we investeren in de leefbaarheid van 
onze buurten en wijken. De steeds 
maar toenemende he�ngen en 
belastingen van de overheid dwingen 
ons op den duur om keuzes te 
maken. Kennemer Wonen is een 
�nancieel gezonde organisatie, maar 
alleen door het afscha�en van de 
verhuurderhe�ng kunnen wij de 
dingen blijven doen die we moeten 
doen.”

Castricum - Door de nadelige gevolgen van de coronacrisis heeft de 
Tweede Kamer besloten dat de huur voor de sociale huurwoningen dit 
jaar moet worden bevroren. Daarnaast heeft een beperkte groep huur-
ders eerder dit jaar zelfs bericht ontvangen dat zij een eenmalige huur-
verlaging krijgen. Kennemer Wonen is hierover bericht door de Belas-
tingdienst, maar huurders die denken hiervoor in aanmerking te komen 
omdat hun inkomen na 2019 enorm is gedaald, kunnen alsnog een 
verzoek indienen.

Dit jaar geen huurverhogingen 
Kennemer Wonen

De aftrap van de online openstelling 
is tijdens de Nationale Museumweek. 
Het museum sluit aan bij het thema 
van deze week: #OnsEchteGoud. 
Tijdens deze week zullen de eerste 
twee video’s online verschijnen. Het 
is het eerste jaar dat Huis van Hilde 
meedoet aan de Nationale Museum-
week, aangezien het archeologiecen-
trum in oktober vorig jaar de muse-
umstatus kreeg. De eerste video 
toont de vernieuwing en herinrich-
ting van de vaste tentoonstelling, 
met als hoogtepunt de nieuwe 
17e-eeuwse vleugel. De tweede 
video geeft een preview over de 
nieuwste tijdelijke tentoonstelling 
‘Leven in Lagen. De mens in het 
Noord-Hollandse landschap’. In deze 
tentoonstelling wordt de invloed van 
het landschap op de mens en vice 
versa door de eeuwen heen uitge-
legd aan de hand van prachtige 
vondsten en prenten.

Exclusieve presentatie: Oudste 
dwars�uit van Nederland
In de maand mei is de oudste dwars-

�uit van Nederland hoofdrolspeler in 
de derde online openingsvideo. Deze 
unieke vondst uit de 16e eeuw werd 
in 2017 gevonden in een scheeps-
wrak in het Markermeer vlakbij 
Warder. Hij werd ontdekt door een 
archeologisch duikteam van de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. De 
�uit is tijdens een speciale bijeen-
komst in het Rijksmuseum voor het 
eerst gepresenteerd. Publiek kan de 
dwars�uit de komende maanden 
alleen zien in Huis van Hilde.

Twee nieuwe mens�guren
Tenslotte worden in juni - tijdens de 
laatste online openingsvideo - twee 
spiksplinternieuwe mens�guren 
onthuld. Deze koopman en zijn 
vrouw uit de 17e eeuw zijn vanaf dan 
de vaste bewoners van de nieuwe 
vaste tentoonstelling. De kleding, 
haardracht en accessoires zijn zo 
waarheidsgetrouw mogelijk nage-
maakt door Susanne Spruijt (Het 
Atelier van Toen) en Mieneke van 
Gogh (Van Gogh Modelmaking) en 
het resultaat is levensecht.

Castricum - Archeologiemuseum Huis van Hilde heeft de afgelopen 
maanden gebruikt om een deel van de tentoonstellingen opnieuw in te 
richten en te vernieuwen. De komende maanden toont het museum deze 
vernieuwingen alvast online. De video’s verschijnen op www.huisvan-
hilde.nl en op  sociale media. Huis van Hilde hoopt haar deuren weer snel 
te kunnen openen zodat bezoekers weer echt oog in oog kunnen staan 
met het verleden van Noord-Holland.

Huis van Hilde open online

WWW.PLUSWIJZER.NL
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Vorige week kregen 2000 inwoners 
en 2827 ondernemingen in deze 
gemeente een vragenlijst thuisge-
stuurd. Inwoners kunnen zeggen wat 
ze vinden van zaken als woonomge-
ving, zorg en welzijn en of ze zich 
voldoende betrokken voelen bij wat 
de gemeente doet. Ondernemers 
kunnen aangeven wat ze vinden van 
onder meer het ondernemersklimaat 
of de relatie met de gemeente.

Betere dienstverlening
Burgemeester Toon Mans onder-
streept het belang van deelname: 
,,Aan wie hem heeft ontvangen wil ik 
zeggen: vult u hem alstublieft in, uw 
mening telt! Met de reacties kunnen 
we onze dienstverlening verbeteren 
en daar hebben inwoners en onder-

nemers zelf ook weer pro�jt van.”
Deze peiling is ook gehouden in 
2016 en 2019. De gemeenten 
Bergen, Uitgeest, Castricum en 
Heiloo houden deze peiling net als 
de vorige keren gezamenlijk. Zo 
kunnen ze de uitkomsten vergelijken 
met elkaar, met de uitkomsten van 
de vorige peilingen en ook met het 
landelijke beeld.

Spreiding
Inwoners zijn willekeurig gekozen, 
wel is gekeken naar een evenwich-
tige spreiding over woonkernen en 
leeftijd. De burger- en ondernemers-
peiling uitgevoerd door I&O 
Research. De landelijke cijfers en die 
per gemeente zijn op Waarstaatjege-
meente.nl terug te vinden.

Gemeente peilt tevredenheid 
over dienstverlening
Castricum - Wat vinden inwoners en ondernemers van de dienstverlening 
van de gemeente? Een selectie uit deze groepen kan zich hierover 
uitspreken. De gemeente houdt voor de derde maal een onderzoek.

Akersloot - De kinderen uit groep 6 
van kindcentrum De Brug hebben 
naar aanleiding van een werkstuk 
presentaties gemaakt. 
Verschillende dieren waren de 
onderwerpen, dus voor het eerst in 
coronatijd met z’n allen op de �ets 

en aan de wandel. De tocht 
ernaartoe was al een uitje. Het 
werden heerlijke, leerzame dagen. 
De kinderen leerden veel meer over 
herten, paarden en lammetjes. ,,Het 
leek wel een schoolreisje, juf”, 
reageerden ze na a�oop.

Kinderen van De Brug
in coronatijd eropuit

Tijdens de tocht leerden de kinderen van alles over diverse diersoorten.
Foto: aangeleverd

Het idee voor de wandeling is 
ontstaan nadat de horeca voor de 
tweede keer dicht moest. Mensen 
missen de horeca in deze lockdown 
en willen de branche graag steunen. 
De Stadswandeling is dan een mooi 
en verantwoord uitstapje: een 
unieke wandeling waarbij je langs 
de leukste horecabedrijven wandelt. 
Het concept is inmiddels een groot 
succes in vele steden (Amsterdam, 
Utrecht, Den Bosch, Rotterdam, 

Zaandam, Maastricht, Eindhoven) 
en ook in Alkmaar is het idee 
enthousiast ontvangen. In overleg 
met de gemeente Castricum werd 
besloten de �ets- en wandelroutes 
hier een vrijblijvend karakter te 
geven. Wandelaars en �etsers 
kunnen de route dus a�eggen op 
het moment dat hen het beste 
uitkomt, er is dus geen kaartver-
koop. Deelname is gratis. Van 24 tot 
27 april zijn er op de routes speciale 
deals te vinden.

Belangeloos
Maaike Duijn is het creatieve brein 
achter het reisblog Reisgelukjes. Ze 
vertelt: ,,Ik ben altijd leuke ideeën 
aan het bedenken en merk dat er 
onder zowel Castricummers als als 
horeca-ondernemers wel behoefte 
is aan een activiteit. Zelf heb ik de 
Stadswandeling in Alkmaar gelopen 
en vond het een gemiste kans dat 
we dat nog niet in Castricum 
hebben. Nou, dan ga ik dat zelf 
bedenken. Want juist hier in de 
duinen hebben we alle ruimte om 
afstand te houden. En ik vind het 
leuk deze routes met anderen te 
delen. “

Wandel- en �etsroute
De routes kunnen afgelegd worden 
wanneer het deelnemers het beste 
uitkomt, met een zelfgekozen start-
punt en richting. 
Per route verschillen de restaurants 
zoveel mogelijk om te spreiden en 
zoveel mogelijk horeca te steunen. 
Een aantal van hen hebben dus van 
24 tot 27 april speciale take-away 
aanbiedingen voor mensen die 
aangeven de Reisgelukjes routes te 
�etsen of wandelen. Iets kleinere 
porties met bijpassende prijzen, 
zodat mensen onderweg zoveel 
mogelijk kunnen proeven. De 
omzet gaat uiteraard geheel naar de 
ondernemers zelf.

De wandelroute van 8 kilometer 
gaat langs steakhouse Bij de Buur-
vrouw (aanbieding), Hof van Kijk-Uit 
(aanbieding), Johanna’s Hof en de 
Oude Keuken. De �etsroute van 18 
kilometer komt langs de volgende 
take-ways: Buna Ko�ebar, Hof van 
Kijk-Uit, Strandpaviljoen Zeezicht, 
restaurant Het Ruiterhuys en 
ijssalon Marx O’Larry’s. 

Alle horecagelegenheden aan deze 
route hebben speciale aanbie-
dingen in de eerder genoemde 
periode. Kijk op www.reisgelukjes.nl 
voor de routes, openingstijden van 
de horeca op de route en de 
speciale aanbiedingen. Houd je 
altijd aan de geldende 
coronamaatregelen.

Culinaire wandel- en fietsroute 
langs Castricumse horeca
Castricum - Lekker door de duinen en het strand wandelen of �etsen en 
ondertussen genieten van lekkere hapjes en drankjes? Maaike Duijn uit 
Castricum ziet het helemaal zitten. Geïnspireerd op de Stadswande-
ling072 heeft ze een speciale route voor Castricum opgezet die langs 
verschillende horecaondernemers in het dorp, de duinen en zelfs het 
strand gaat.

De �etsroute over een afstand van 18 kilometer. Afbeelding: aangeleverd

De wandelroute over een afstand van 
8 kilometer. Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Vanuit elke vestiging van 
Bibliotheek Kennemerwaard beleven 
kinderen mooie avonturen met 
boeken. Naar buiten dit keer! Trek erop 
uit en ontdek de wereld om de bieb. 

Dit doe je met het Buiten Biebs Boekje. 
Samen met je ouders ga je met het 
Buiten Biebs Boekje op avontuur in je 
eigen omgeving. In het Buiten Biebs 
Boekje staan allemaal leuke 
opdrachten rondom jeugdboeken. Je 
kunt de boekjes ophalen tijdens de 
openingstijden van de Afhaalbieb of 
downloaden via de website.
Je kunt het boekje ophalen bij alle 
vestigingen. Vervelen tijdens de 
meivakantie? Dat gaat niet gebeuren! 
Ga met het hele gezin op avontuur 
met boeken in je eigen wijk! Wandel 
door jullie wijk en doe de verschillende 
opdrachten uit het boekje.

Na jullie wandeling een leuk boek 
lezen? Reserveer dan alvast een boek 
in de catalogus en haal het op in de 
AfhaalBieb. Het Buiten-Biebs-Avontuur 
is gratis. Wel waarderen de biblio-
theekmedewerkers het zeer als ze via 
Facebook een foto van jullie wande-
ling mogen ontvangen.

Ga mee op Buiten-Biebs-Avontuur

Buiten op avontuur met boeken. 
Afbeelding: aangeleverd

Castricum - Het is nog niet duidelijk 
of atleet Michel Butter later dit jaar 
mag afreizen naar Japan voor deel-
name aan de Olympische Spelen. De 
Castricummer nam zondagochtend 
deel aan de Mission Marathon op 
Vliegveld Twente en slaagde erin om 
te �nishen in 2.10.30 uur. Die tijd ligt 
binnen de Olympische limiet, maar 
nog vijf andere atleten wisten binnen 
deze limiet te blijven. Omdat er 
slechts drie tickets voor deelname 
aan de Olympische Spelen te 

verdelen zijn, zal het aankomen op 
het pleidooi dat de zes atleten 
moeten houden voor de selectie-
commissie. Na 31 mei zal die 
commissie pas besluiten welke drie 
atleten ze meenemen naar Sapporo. 
In die Japanse stad, ongeveer acht-
honderd kilometer van de hoofdstad 
Tokyo, zal de Olympische Marathon 
plaatsvinden. Een bewuste keuze van 
de organisatie, omdat het hier in de 
zomer aanmerkelijk minder warm is 
dan in Tokyo. In 1972 werden de 

Olympische Winterspelen in Sapporo 
gehouden. De eveneens uit 
Castricum afkomstige Bo Ummels 
heeft ook nog geen zekerheid over 
deelname aan het evenement. Zij 
kon zondag door een blessure niet 
deelnemen aan de Mission Marathon 
en hoopt volgende maand alsnog 
een poging te kunnen doen om aan 
de Olympische limiet te kunnen 
voldoen. Anderhalf jaar geleden liep 
ze haar eerste marathon en dat 
leverde haar toen meteen goud op.

Deelname Butter en Ummels aan 
Olympische Spelen nog onzeker
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Limmen - Evenals vorig jaar zijn de Bloemendagen van Limmen vanwege de coronamaatregelen geschrapt. Voor de 
muzikanten Dave van der Schaaf, Henk Kerssens en Peter Dekker was dat opnieuw aanleiding om een troostoptreden 
te verzorgen. Dat gebeurt ook nu in de voortuin van de woning Oudeweg 1 in Limmen en wel op zondag 25 april. 
Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur speelt het trio ieder heel uur drie liedjes. Iedereen is daarbij, zij het op gepaste afstand, 
van harte welkom. Als voorproe� e kan men op YouTube (De Duinen) de pas uitgebrachte clip van Peter Dekker met 
prachtige beelden van het duingebied tussen Bakkum en Egmond bekijken. Tekst en foto: Hans Boot

Muziek als troost voor Bloemendagen

Europa Direct Europa beschikt over 
ruim vijfhonderd lokale ‘Europe 
Direct’-centra, die samen het gratis 
informatienetwerk van de Europese 
Commissie vormen. Ze zijn de 
toegang tot de Europese Unie voor 
al haar inwoners en daarmee de 
ideale basis voor inspraak en partici-
patie. De Nederlandse Europe 
Directs slaan nu de handen ineen 
voor een inspirerend online evene-
ment over nieuwe vormen van 
democratie en burgerschap.

Vernieuwende democratische 
innovaties
Op donderdag 22 april neemt Biblio-
theek Kennemerwaard je vanaf 20.00 
uur mee op een rondreis langs 
vernieuwende democratische inno-
vaties in Europa. Men trapt af met de 
vlammende voorstelling ‘In Search of 
Democracy 3.0’ door theatermaker 
Lucas de Man van Stichting Nieuwe 
Helden. Aansluitend kun je online in 
dialoog met bekende ‘changema-
kers’, mensen die bezig zijn met 

vernieuwing, verandering en 
verbetering.

Sleutelen aan de basis
Aan de hand van zes thema’s staan 
de deelnemers gezamenlijk stil bij de 
basisprincipes van de Europese 
democratie. Hoe kunnen wij als 
burgers actief meebeslissen en 
oplossingen aanreiken? Voelen we 
ons voldoende vertegenwoordigd? 
Hoe bepalen we samen de agenda? 
Als we daadwerkelijk een meer 
rechtvaardige samenleving willen, 
dan moeten we durven sleutelen 
aan de basis. Sleutel je mee?

Deelname aan de avond is geheel 
gratis, maar aanmelden is noodzake-
lijk. Dat kan op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl via de agenda.

Castricum - Europe Direct & Nieuwe Helden presenteren: In Search of 
Democracy 3.0. Een inspirerend online evenement over nieuwe vormen 
van democratie en burgerschap op donderdagavond 22 april. Theater-
maker Lucas de Man en bekende changemakers nemen je mee op een 
reis langs democratische innovaties in Europa. Ga de dialoog aan tijdens 
deze gratis interactieve avond over de toekomst van de Europese 
democratie.

Democratische innovaties
met Lucas de Man

De voorstelling ‘In Search of Democracy 3.0’ door theatermaker Lucas de Man van Stichting Nieuwe Helden. Foto: Moon Saris

Castricum - Hulp nodig bij het digi-
taal invullen van de belastingaan-
gifte? Dat kan! Vrijwilligers van 
Welzijn Castricum ondersteunen de 
inwoners van de gemeente 
Castricum graag. Ze zijn tot 8 mei 
wekelijks op donderdagmiddag 
aanwezig. Iedereen met een inkomen 
van maximaal € 25.000 per jaar kan 
gebruik maken van deze service. 
Aanmelden kan door te bellen met 
Esther Boehmer van Stichting Welzijn 
Castricum via nummer 06 42990077. 
Zij plant dan een bezoek in op een 
donderdagmiddag bij een vrijwillige 

belastingexpert. Aangezien de 
bibliotheek nog gesloten is, worden 
de bezoekers ontvangen in het 
kantoor van Welzijn Castricum. Neem 
altijd de inloggegevens van DigiD 
mee. Tijdens het bezoek gelden de 
RIVM-richtlijnen: anderhalve meter 
afstand houden (er staat ook een 
kuchscherm), de handen ontsmetten 
bij binnenkomst, een mondkapje 
dragen en thuis blijven bij klachten 
(natuurlijk wel even afmelden via 
hetzelfde telefoonnummer). ,,We 
helpen u graag! Leuker kunnen we 
het niet maken, makkelijker wel ;)’’

Belastingspreekuren op afspraak

Castricum - Forza! Castricum onder-
steunt de oproep van diverse burge-
meesters om de terrassen zo snel 
mogelijk weer te openen. De fractie 
deelt de mening dat hierdoor de 
grote drukte in parken en bossen zal 
afnemen.
Gevreesd wordt dat het op die 
plekken te druk zal worden, waar-

door de situatie niet meer te hand-
haven is. Daarom zal Forza! Castricum 
een motie indienen tijdens de raads-
vergadering van morgenavond. Die 
heeft tot doel om de regering op te 
roepen de terrassen direct weer te 
openen. ,,De terrassen zijn geen 
probleem, maar juist een deel van de 
oplossing’’, zo stelt men.

Ook Forza! wil terrassen open

Ze vertaalden met hulp van de 
Nederlands/Chileense Ricardo Soto 
Escamilla 2656 pagina’s Spaans poli-
tiedossier, spraken betrokkenen in 
binnen- en buitenland en consul-
teerden Nederlandse, Britse en 
Amerikaanse experts op het gebied 
van verdwalen, survival, photoshop, 
forensische pathologie en forensi-
sche psychologie. De bekende 
Nederlandse misdaadjournalist Peter 
R. de Vries schreef over Verloren in de 
jungle: ,,Verloren in de jungle, het 
dramatische verhaal van de verdwij-
ning van Kris Kremers en Lisanne 
Froon in Panama, is zonder twijfel 
een van de beste ‘true crime’ boeken 
die ik de afgelopen jaren heb 
gelezen. Waarbij de vraag nadrukke-
lijk aan de orde is óf het wel ‘crime’ is? 
Of was het een fataal en noodlottig 
ongeluk? De schrijvers hebben de 
zaak minutieus onderzocht en gere-
construeerd en komen tot verras-
sende bevindingen én antwoorden, 
waarbij de lezer continu over hun 
schouder meekijkt. Ik heb het boek 
vrijwel in een adem uitgelezen. Het 
boek is een fascinerende speurtocht 
naar feiten en details en een must 
voor politiemensen, onderzoekers en 
journalisten, waarvan vooral de laat-
sten zich in deze zaak pijnlijk hebben 
vergaloppeerd.’’ Naast non-� ctie 
heeft West inmiddels acht boeken op 

haar naam staan, sommigen uitge-
geven onder haar pseudoniemen 
Anna West en Anna Thomas. Van de 
Storytel original luisterserie Graviton 
zijn via Shoot the book, een onder-
deel van het � lmfestival van Cannes, 
de � lmrechten verkocht aan een 
Frans-Amerikaanse producente. Vrij 
recent werden de � lmrechten van 
‘Het spel van leugens’ (Anna West) 
verkocht aan een Nederlandse 
producent.

Marja West medeauteur boek 
over Panamese vermissingszaak
Castricum - Morgen verschijnt ‘Verloren in de jungle - de mysterieuze 
verdwijning van twee Nederlandse meisjes in Panama’. De in Bakkum 
geboren Marja West schreef het boek samen met Jürgen Snoeren en met 
medewerking van de Panamese O�  cier van Justitie, Betzaïda Pittí 
Cerrud. In het boek beschrijven West en Snoeren hun zoektocht, die 
twintig maanden in beslag nam.

De cover van het boek ‘Verloren in de 
jungle’ (ISBN : 9789000372164). Foto: 
aangeleverd

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

3X PER JAAR 
IN ONZE 

KRANTEN!
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Regio - Vorig jaar is woningcorpo-
ratie Kennemer Wonen gestart met 
een onderzoek naar de aanwezigheid 
van loden waterleidingen in huurwo-
ningen. De resultaten van het onder-
zoek van bijna 150 ‘verdachte’ 
woningen lieten geen afwijkende 
waarden in het kraanwater zien. Dat 
is positief nieuws en een geruststel-
ling voor de huurders. Als vervolg-
stap gaat Kennemer Wonen nu het 
resterend deel van haar woningbezit 
van vóór 1960 door middel van 
steekproeven controleren. Het 
betreft totaal ongeveer achthonderd 
woningen.

In woningen en andere panden die 
zijn gebouwd vóór 1960 komen soms 
nog (restanten van) loden leidingen 
voor. Als er in huis loden leidingen 
zijn, kan er lood in het kraanwater 
komen. Manager Vastgoed bij 
Kennemen Wonen, Michiel van 
Baarsen: ,,Het kraanwater in Neder-
land is van hoge kwaliteit, veilig om 
te drinken. Maar soms kan er te veel 
lood in kraanwater voorkomen door 
de aanwezigheid van loden waterlei-
dingen. Dat kan gezondheidsrisico’s 
opleveren en daarom nemen we 
maatregelen.”
Kennemer Wonen heeft woningbezit 

dat vooral naoorlogs is. Het aantal 
woningen met loden waterleidingen 
is vermoedelijk zeer beperkt. Veel 
woningbezit van vóór 1960 is op enig 
moment namelijk al gerenoveerd. 

,,Doordat niet alle waterleidingen 
zichtbaar zijn, kunnen wij echter niet 
100% uitsluiten dat alle loden 
leidingen vervangen zijn”, aldus Van 
Baarsen. Kennemer Wonen onder-
zoekt daarom zekerheidshalve het 
kraanwater bij huurwoningen van 
vóór 1960. Binnen drie weken hoopt 
men het onderzoek te kunnen 
afronden.

Kennemer Wonen rondt onderzoek 
loden waterleidingen af

Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond aan den 
Hoef is er eindelijk in geslaagd om 
het parcoursrecord van Kids and 
Parents Bikeschool (KPB) op zijn naam 
te zetten. Vorige week donderdag 
wist hij de wekelijkse tijdrit met een 
ruime voorsprong te winnen. Het al 
bijna een jaar bestaande tijdritrecord 
van Lars Volkers uit Schagen (49.34 
minuten) is door Verdonk junior, op 
de baan waar hij begonnen is, uit de 
boeken gereden.
Lees op www.castricummer.nl het 

uitgebreide verslag van de wekelijkse 
tijdrit.

Uitslag:
1. Henk Verdonk junior, Egmond aan 
den Hoef (49.27 min, PR); 2. Dave van 
Kuilenburg, Heiloo (50.45 min); 3. 
Vincent Beentjes, Castricum (51.01 
min, PR); 4. Sem Beentjes, Limmen 
(51.44.180 min); 5. Wout Bakker, 
Heiloo (51.44.978 min, PR); 6. Bob 
Scholten, Akersloot (51.57 min, PR); 7. 
Henk Jan Verdonk senior, Egmond 
aan den Hoef (59.28 min).

Henk Verdonk junior
rijdt parcoursrecord

Castricum - Hoewel het inkorven 
nog altijd geschiedt volgens het 
COVID-protocol, lijkt het erop dat 
postduivenvereniging De Gouden 
Wieken dit seizoen wel het volledige 
vliegprogramma kan afwerken. Het 
inkorven voor de eerste vlucht 
verliep goed, op wat kleine 
probleempjes na. De deelnemers 
waren op tijd gereed om voor de 
avondklok weer thuis te zijn. 
Zaterdag, de losdag, de temperatuur 
waaraan we nu al zo’n beetje gewend 
zijn, in de morgen tussen de 6 en 8 
graden in Castricum. De duiven 
werden lekker op tijd gelost; om 
09.00 uur gingen de manden open, 
dus na wat rekenwerk dachten de 
deelnemers de duiven rond 10.30 
uur in Castricum te kunnen 
ontvangen.
Dat kwam aardig uit. De blauwe 

do�er met ringnummer 2019-
1574710 van Sjaak de Graaf landde 
om  10.32.16 uur op de klep van het 
hok en vloog met een snelheid van 
1244 meter per minuut (75 km/uur) 
als eerste van de totaal 225 ingezette 
duiven van De Gouden Wieken. Deze 
duif won vorig jaar ook al een eerste 
prijs in de vereniging, een klasbak 
dus. Tweede werd een duif van 
Gerhard Tromp vóór Cees de Wildt. 
Vierde werd Arie Hageman vóór 
Peter Witte en Henk Prigge. Verder 
vlogen de duiven van Jaap Kaandorp 
en de combinatie Van Rijkom/Sent-
veld in de prijzen. De laatste prijsvlie-
gende duif was van de combinatie 
Kerssens Krom. Voor het komende 
weekeinde wordt een iets aangena-
mere temperatuur verwacht, maar 
wel met een noordelijke wind, dus 
poetsen maar weer!

Overwinning voor Sjaak de Graaf

Castricum - Sinds vorige week 
dinsdag wordt door de jeugd van 
Tafeltennisvereniging Castricum weer 
buiten getafeltennist. Het mag weer 
en gelukkig was het deze eerste keer 

droog zonder al te veel wind. De 
jeugdtraining is verdeeld in twee 
groepen: de jeugd van 9 tot 12 jaar en 
de oudere jeugd vanaf 12 jaar. De 
eerste groep traint van 18.00 tot 18.45 

uur en er is plaats genoeg om mee te 
kunnen doen. De volwassenen moeten 
nog even geduld hebben, maar als de 
versoepelingen het toelaten gaan ook 
zij weer een balletje slaan

Buiten tafeltennissen
Op het pleintje voor het clubgebouw aan de Gobatstraat 12a is voldoende ruimte voor de tafels. Foto: aangeleverd

Castricum - De koeien Hannelore, Xantippe, Brigitte, Wijntje en nog zeventig koe-vriendinnen lieten zich afgelopen 
zaterdag het verse weidegras goed smaken. Na een lockdown van zes maanden openden de gebroeders Res de stal-
deuren en konden de dames eindelijk weer eens de benen strekken. Ze hadden er duidelijk zin in, renden naar alle 
hoeken van het weiland en maakten de gekste capriolen. Deze keer moesten ze het vanwege corona zonder publiek 
doen, maar dit mocht de pret niet drukken. De eerste weken zijn het nog dagjes uit. ’s Avonds worden ze weer binnen-
gehaald. ,,Niet alleen vanwege de temperatuur, maar ook om de overgang van winter- naar zomervoer niet te snel te 
laten verlopen”, legt Arnold Res uit. Een video van de dartelende koeien is op www.castricummer.nl te vinden. Foto en 
tekst: Henk de Reus

Blij de wei in

Die aandacht is helaas hard nodig, 
want ongeveer een miljoen mensen 
per jaar krijgen een  tekenbeet. Teken 
kunnen ziektes overbrengen, zoals 
de ziekte van Lyme. Het is daarom 
belangrijk dat je weet hoe je teken-
beten kunt voorkomen en wat je 
kunt doen als je toch gebeten bent.

Check jezelf!
Door je huid te bedekken met 
kleding of door je in te smeren met 
DEET kun je beschermd worden 
tegen tekenbeten. Het is belangrijk 
om jezelf en je kinderen te contro-

leren op teken als je in de natuur 
geweest bent. Teken hebben een 
voorkeur voor liezen, knieholtes, 
oksels, bilspleet, randen van het 
ondergoed, achter de oren en rond 
de haargrens in de nek; controleer 
deze plekken dus extra goed. Als je 
toch gebeten bent, moet de teek zo 
snel mogelijk verwijderd worden.

Meer informatie?
Op de websites van GGD Hollands 
Noorden en bij het RIVM is vind je 
meer informatie over teken en
Tekenbeten.

In het groen geweest?
Doe de tekencheck!
Castricum - Ondanks de coronamaatregelen kunnen we deze lente 
genieten van de natuur. Maar de start van de lente betekent ook de start 
van het tekenseizoen. Deze week is het ‘De Week van de Teek’ om lande-
lijk aandacht te vragen voor teken en de gevolgen van tekenbeten.

Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Foto: Pixabay






