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Hart onder de riem voor 
verpleging Santmark
Castricum - Medewerkers van het verpleeghuis worden sinds eind vorige week bedankt met een enorm 
display. De Santmark is � ink geraakt door het virus, zie het bericht elders in deze krant. (Foto: Bert Westen-
dorp)

Wensen voor korte en lange termijn om te overleven

Brandbrief strandexploitanten aan college
Hans Boot

De uiterst précaire situatie, 
waarin de eigenaren van de Ne-
derlandse strandpaviljoens zich 
door de coronacrisis bevinden, 
is de laatste tijd uitgebreid in 
het nieuws geweest. Het was 
dan ook geen verrassing dat de 
Castricumse exploitanten hun 
problematiek in een brief van 
16 april aan het college voorleg-
den, omdat de continuïteit van 
hun bedrijfsvoering in acuut ge-
vaar is.
In de brief komen de onderne-

mers eerst terug op de aankon-
diging van de gemeente van 
drie weken geleden van de im-
plementatie van een pakket 
maatregelen, bedoeld om de 
ondernemers te ondersteunen 
tijdens de coronacrisis. “Sinds-
dien is het stil geworden en sta-
pelen de problemen zich op, 
waardoor er om directe aan-
dacht en opvolging wordt ge-
vraagd”, luidt de noodkreet.

Economische en 
maatschappelijke gevolgen
De ondernemers wijzen er op 

dat de horeca door de direc-
te oplegging tot sluiting per 15 
maart veel harder getro� en is 
dan veel andere branches. Daar-
bij stellen zij dat er voor de rest 
van het jaar een omzetdaling 
van 50% wordt verwacht. Ook 
wordt gezegd dat de plannen 
voor een 1,5 metermaatschap-
pij verstrekkende gevolgen 
heeft voor de inrichting van de 
paviljoens en de bediening. 
Verder wordt geconstateerd dat 
de eenmalige gift van € 4000,- 
van de overheid de loonkosten 
misschien nog twee maanden 

kan overbruggen, maar langer 
ook niet.

Als er niet snel wat gebeurt, zul-
len de gevolgen van de crisis 
volgens de ondernemers nog 
jarenlang zichtbaar blijven op 
het Castricumse strand. Zij mer-
ken op dat de werkgelegenheid 
niet alleen terugloopt, maar dat 
de maatschappelijke impact 
nog veel groter zal zijn. “Castri-
cum kan zich niet langer presen-
teren als aantrekkelijke bestem-
ming voor vakantiegangers”, al-
dus de verontruste exploitan-
ten.

Plannen voor korte
en lange termijn 
Om te overleven stellen de on-

dernemers het college een aan-
tal plannen en voor. Voor de kor-
te termijn is het verzoek onder 
andere om geen pacht in reke-
ning te brengen over dit jaar en 
vrijstelling te verlenen van de 
gemeentelijke he�  ngen en be-
lastingen.  

Om na de ‘unlock’ te kunnen 
herstellen hebben de exploi-
tanten zes wensen. Ze willen 
de ruimte krijgen voor meerde-
re uitgifteloketten, meer ruimte 
om tafels en stoelen te plaatsen 
en aangepaste sanitaire voor-
zieningen. Ook willen ze � exi-
bel kunnen zijn in de openings-
tijden en vrijstelling van de 
pacht voor 2021 en 2022. De be-
langrijkste wens is dat er uitstel 

wordt verleend van de door het 
Hoogheemraadschap Noorder-
kwartier opgelegde verplaat-
sing van de paviljoens.

Tot slot wordt er in de brief nog 
een pleidooi gehouden voor de 
gebruikers van de strandhuisjes. 
Speci� ek voor deze doelgroep 
wordt gevraagd geen toeristen-
belasting in rekening te bren-
gen, vrijstelling van afval- en ri-
oolrechten en toestemming om 
de huisjes aan het einde van het 
seizoen langer te laten staan.

Omdat de nood zo hoog is roe-
pen de ondernemers het col-
lege op om uiterlijk 20 april in-
houdelijk op hun brandbrief te 
reageren.

Castricum - De gezamenlijke strandondernemers staat het zeewater tot aan de lippen. In een brief 
aan burgemeester en wethouders die vorige week is verzonden, wordt de noodklok geluid en een 
dringend beroep gedaan om direct � nanciële hulp te verlenen. Ook willen de exploitanten uitstel 
van de door het hoogheemraadschap opgelegde verplaatsing van hun paviljoens.

De paviljoens in betere tijden.
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THUIS BEZORGD EN  
BETALEN MET EEN TIKKIE 

KAN OOK! 

 
RUNDERSTOOFVLEES            

KANT EN KLAAR 

100 GR 1,79 
VLEESWAREN TRIO  

RUNDERSALAMI 
RUNDVLEESSALADE  

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

LASAGNE 
100 gr  € 1,19 

 
Voor 2 personen  

ZUURKOOLSTAMPPOT     
+ 1 ROOKWORSTJE 

Samen € 6,99 
Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  
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op = op 
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6,50 LEMON CAKE

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

11,00
2,40

PER STUK

5 STUKS

BEERSENKOMENJEWELS 

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

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

WIST U DAT WIJ
OOK REPAREREN?

* Alleen geldig bij reparaties boven de € 10,- 

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

GRATIS GOUD EN 

ZILVER POETSDOEK*
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Avond-, nacht- en weekend-
dienst
Op werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur, weekend zaterdag 8.00 tot 
maandag 8.00 uur en feestda-
gen Huisartsenpost Beverwijk (in 
het Rode Kruis Ziekenhuis), alleen 
volgens telefonische afspraak: 
(0251)265265. Bij contact met de 
post wordt gevraagd om verze-
keringsgegevens, zorg dat u deze 
paraat heeft.

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, vdMaarel en Moham-
madnia. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijken Coppoolse en vdMaarel ge-
sloten van 27-4 t/m 1-5. Praktijken
Bakker, Hoekstra en Mohammad-
nia gesloten van 4 t/m 8-5.

HUISARTSEN

BURGERLIJKE 
STAND

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

Overledenen
Castricum: 01-04-2020 Doris Elise-
marie Lageman, weduwe van Her-
men den Engelse. 02-04-2020 Theo-
dorus Gerardus Ammeraal, gehuwd 
met Susanna M. Neuteboom. 04-04-
2020 Maria Arnolda Catharina Litjes, 
weduwe van Cornelis H. Glorie. 04-
04-2020 Veronica Elisabeth Groot-
jes, weduwe van Simon G. Klaver. 
05-04-2020 Albertus Johannes Ma-
ria Zoontjes. 06-04-2020 Anna Maria 
Hilgers, weduwe van Jan Zaal. 07-
04-2020 Guurtje Lensen, weduwe 
van Gerardus H.M. Marcker. 08-04-
2020 Adelbertus Maria Veldt. 09-04-
2020 Paula Maria Schoof, weduwe 
van Jacob A. de Weerd. 10-04-2020 
Dirk Zentveld. 12-04-2020 Gerda 
Jenner, gehuwd met Cornelis N.M. 
Ploeger. Limmen: 01-04-2020 The-
odora Anna Maria van der Kolk, ge-
huwd met Wulbert J. Krom. 11-04-
2020 Anna Geertruida Beentjes, we-
duwe van Adrianus J. Tervoort. 13-
04-2020 Clasina Geertruda Groot, 
weduwe van Joannes T. Revers. 
Akersloot: 02-04-2020 Hermöd Le-
onard Edmund Mehciz, weduwnaar 
van Maria G.A. van Leeuwen.

Geboortes
Castricum: 06-04-2020 Bobbi Go-
verdina de Braaf, dochter van Aart 
C.F. de Braaf en Giselle M. Teunisse. 
06-04-2020 Jessie du Plessis, doch-
ter van Johannes C. du Plessis en 
Maartje L. Oostinga. Limmen: 07-
04-2020 Jade Jane Hertog, dochter 
van Damien Hertog en Linda Pep-
ping. Elders: 05-03-2020 Nora Aaf-
je Lamberdina Neeleman, dochter 
van Aron J. Neeleman en Silvia van 
der Wurf. 21-03-2020 Sterre Anna 
Maria Glorie, dochter van Nicolaas 
C. Glorie en So�eke H. Westerhof. 
29-03-2020 Matthijs Jan Richard Le 
Belle, zoon van Bart Le Belle en San-
ne Eversdijk. 29-03-2020 Daaf Sem 
Winder, zoon van Menno A. Winder 
en Sophia S.J. Admiraal.

Diverse activiteiten en toernooien afgelast

Seizoen voor sportclubs grotendeels voorbij

Hans Boot

Voetbal
Voorzitter Jeroen Tromp van voet-
balvereniging Vitesse ’22 ver-
woordt de stemming binnen zijn 
club: ,,Het is voelt voor ons als be-
stuur tegennatuurlijk om met dit 
prachtige weer en lange avonden 
niet te mogen voetballen. Wij mis-
sen onze leden op de velden en in 
de kantine en dat voelt niet goed. 
Ons jaarlijks Zilveren Hert Toernooi 
voor alle jeugdspelers en het Mini-
WK voor alle basisschoolleerlingen 
hebben wij moeten afblazen. Maar 
ook onze jaarlijkse clubveiling gaat 
niet door, net als de schoolsport-
dagen van de scholen Cunera en 
Helmgras. Wij staan wel in de start-
blokken om weer open te mogen 
gaan en de vier nieuwe dug-outs 
staan te wachten om in gebruik ge-
nomen te worden.”

Ondertussen gaan de werkzaam-
heden aan de Puikman gewoon 
door: ,,De terreinen en de gebou-
wen worden bijgehouden en de 
trainingsvelden zijn vervroegd in 
onderhoud genomen. Vitesse over-
legt met voorzitters van andere 
voetbalverenigingen in onze ge-
meente om gemeenschappelijke 
zorgpunten te bespreken. Die zijn 
er vooral op �nancieel gebied en 
er wordt gesproken over mogelijk-
heden om uitgaven zoveel moge-
lijk te beperken. Voor de trainers die 

in vaste dienst zijn hebben wij ons 
aangemeld voor de NOW-vergoe-
ding bij het UWV.”
De voorzitter wijst er op dat de be-
leidsontwikkeling niet stil staat en 
dat het bestuur ook nadenkt over 
de �nanciële gevolgen die de co-
ronacrisis met zich mee kan bren-
gen: ,,Wij maken een beleidsplan 
voor de komende vijf jaar en be-
reiden de renovatie van de accom-
modatie voor. Als het sportcomplex 
na de zomerstop gesloten blijft, 
dan hopen we onze leden �nanci-
eel uit de wind te kunnen houden 
en opzeggingen te voorkomen. Zo 
onderzoeken wij de mogelijkheid 
van bijvoorbeeld het opschorten 
van contributiebetaling en het ge-
ven van korting op de jaarcontribu-
tie voor de verloren gegane sport-
maanden. Op korte termijn staat 
Vitesse er �nancieel gezien goed 
voor, maar hoe langer het duurt des 
te groter de druk zal worden om te 
grijpen naar verdergaande maat-
regelen. Hopelijk zal dat niet no-
dig zijn.”

Tennis
Normaalgesproken zou er op de 
tennisparken aan De Bloemen en 
de Vinkenbaan sinds zo’n drie we-
ken worden getennist, maar ook 
daar is het wachten op betere tij-
den. TVC-voorzitter Paul Schekker-
man zegt over het wel en wee bin-
nen zijn vereniging: ,,Wij hebben 
geen eigen complex. TVC huurt de 

banen, net als TV Limmen, van ex-
ploitant VOF Blovo. In die zin zit TVC 
in een andere situatie dan de mees-
te sportverenigingen die verant-
woordelijk zijn voor de �nanciering 
en onderhoud van hun eigen park 
of velden. Ook hebben wij geen ei-
gen kantine die in deze coronatijd 
geen inkomsten oplevert. Deze 
kosten en risico’s liggen bij de eige-
naar van ons tennispark. De exploi-
tant heeft voor de salarissen dan 
ook steun bij de overheid aange-
vraagd. Het moge duidelijk zijn dat 
wij Blovo als onderneming over-
eind willen houden. We trekken sa-
men op naar een toekomst om het 
multi-sportcentrum te behouden.”

Schekkerman zegt over de �nanci-
en: ,,Vooralsnog heeft TVC haar le-
den gevraagd om de contributie 
gewoon te betalen, omdat de ver-
eniging ook aan haar verplichtin-
gen moet en wil voldoen. Met de 
ondernemer za in de komende we-
ken gesproken worden over de wij-
ze waarop onze leden het ontbre-
ken van speelmogelijkheden kun-
nen inhalen. Bijvoorbeeld door ook 
in de maand oktober de banen be-
schikbaar te stellen en zo het sei-
zoen te verlengen. Of door niet al-
leen de door TVC gehuurde banen, 
maar ook de overige banen, gedu-
rende het verdere seizoen voor on-
ze leden beschikbaar te stellen. Mo-
gelijk dat op 21 april duidelijk wordt 
wanneer wij weer mogen gaan ten-
nissen. Dan kunnen we ook onze 
plannen voor de rest van het sei-
zoen invullen.”

Ook TVC ziet een groot deel van 
haar gebruikelijke activiteiten in 
rook opgaan: “Wij houden er reke-
ning mee dat de voorjaarscompeti-
tie niet doorgaat. Dat betekent mis-
schien dat wij door het organiseren 
van korte toernooien de leden een 
alternatief kunnen bieden. Verder 
willen wij de clubladder promoten, 
waardoor de leden toch weer wed-
strijdjes met elkaar kunnen spe-
len. Ook kan er wel eens een ver-
schil ontstaan tussen het moment 
dat er weer getennist kan worden 
en wanneer de kantine weer open 
kan.”

Korfbal
Vooral omdat korfbal een zomer-

sport is, valt het voor Helios ook niet 
mee om de velden op sportpark 
Noord-End ongemoeid te laten. 

Voorzitter Frank Brakenho� ver-
telt wat het betekent voor zijn club: 
,,Ons beleid is dat we ons houden 
aan de richtlijnen vanuit het RIVM. 
We houden in deze periode contact 
met onze leden via een nieuwsbrief 
en geven tips voor oefeningen om 
�t te blijven. Verder heeft onze ac-
tiviteitencommissie twee online ac-
tiviteiten georganiseerd. Het gaat 
om een ‘feest’ waarbij drie DJ’s af-
wisselend verzoekplaatjes draaien 
en iedereen met elkaar kan proos-
ten. Daarnaast komt er binnenkort 
een online pubquiz aan.”

Over het nog kunnen sporten laat 
Frank weten: ,,Dit seizoen wordt er 
niet meer gekorfbald, dus het veld-
seizoen wordt als niet gespeeld ge-
zien. De zaal is o�cieel afgesloten 
en de bond is nog bezig met de pro-
motie/degradatie. Het sportpark 
is gesloten. Dat betekent geen in-
komsten en dat terwijl we het juist 
van deze periode moeten hebben. 
Financieel hebben we wel wat uit-
dagingen. De hele vereniging be-
reidt zich voor op komend seizoen 
en hopelijk kunnen we weer starten 
na 1 september. Korfbal is een soci-
ale sport en je merkt dat vele leden 
het verenigingsleven missen. Wan-
neer er weer iets aan ruimte wordt 
gegeven in de richtlijnen, dan bekij-
ken we wat er nog mogelijk is in het 
zomerseizoen.”

Biljarten
Vele Castricummers en Bakkum-
mers moeten ook al weken het zo 
gezellige biljartspel missen, omdat 
de twee locaties tot nader order zijn 
gesloten. 

Gerard Veldt, penningmeester van 
de club ’t Steegie, reageert als volgt: 
,,We kunnen niet anders dan het 
strikt volgen van de richtlijnen van 
de regering en het RIVM. De con-
tributiehe�ng gaat gewoon door, 
net zoals de betaling van huur aan 
de Stichting Belangenbehartiging 
Biljartsport Castricum. Onze club 
komt niet in �nanciële nood als al-
les voorlopig zo blijft, ook al komen 
we niet voor een regeling in aan-
merking. En wat de toekomst be-
treft? Persoonlijk denk ik dat je wel 
kunt biljarten met de inachtneming 
van de 1,5 meter afstand, maar het 
vergt veel aandacht en zorg. Des-
noods dragen we mondkapjes...”

Castricum - De coronamaatregelen hebben ook vergaande nadelige consequenties voor de Cas-
tricumse sportverenigingen. Niet alleen de velden en gravelbanen blijven onbespeeld, ook op de 
groene lakens rollen de ballen niet meer. Reikhalzend wordt daarom uitgekeken naar hopelijk een 
spoedige herstart. Hieronder de ervaringen van een aantal clubs.

Gerard Veldt biljart met mondkapje.

Corona-update

Wat gebeurde er de afgelopen week?

Mardou van Kuilenburg

Het coronavirus maakt nog el-
ke dag slachtoffers in Neder-
land. Tot 28 april zijn alle ho-
reca, sport-clubs, scholen en 
kinderopvangcentra gesloten. 
Mensen wordt met klem ver-
zocht thuis te blijven en alleen 
noodzakelijke boodschap-
pen te doen. Tot nu toe telt 

ons land meer dan 3.700 do-
den. Het aantal geregistreer-
de besmettingen ligt boven de 
32.000. Dat aantal groeide af-
gelopen week op-nieuw min-
der hard dan in de periode 
daarvoor.

‘Voorlopig geen corona-app’
Er is nog geen corona-opspo-
ringsapp die gebruikt kan wor-

den. Dat meldt het ministe-
rie van Volks-gezondheid. Af-
gelopen weekend werden ze-
ven verschillende apps getest 
door experts, maar zij zijn kri-
tisch. Dinsdag heeft het kabi-
net besloten over de mogelijk 
inzet van de apps. De app zou 
mensen moeten waarschuwen 
als zij in de buurt zijn geweest 
van iemand die het virus on-
der de leden heeft. Het kabi-
net laat de optie onderzoeken 
om de corona-maatregelen te 
kunnen versoe-pelen.

Mondkapjes uit 
China aangekomen
Maandagochtend landde een 
vrachtvlucht uit Shanghai op 
Schiphol met daarin honderd-
duizenden mondkapjes en 
tienduizenden isolatiejassen 
en veiligheidsbrillen. Zo’n gro-
te partij werd nog niet eerder 
geleverd. Deze week komt da-
gelijks zo’n lading binnen. De 
materialen moeten hulpver-
le-ners beschermen tegen het 
coronavirus. Volgens minister 
Van Rijn (Medische Zorg) ko-
men deze week zes miljoen 
mondkapjes ons land binnen.

Afvlakking in 
ic-opnames en doden
Er worden opnieuw minder 

mensen opgenomen op de 
ic in Nederland en het aan-
tal meldingen van overleden 
coronapatiënten neemt af. 
Dat meldt het RIVM. Maandag 
werden 110 mensen opgeno-
men op de ic, meer dan tach-
tig mensen stierven aan de ge-
volgen van het virus. Het totaal 
aantal coronapatiënten dat in 
het ziekenhuis opgenomen is 
(geweest) ligt nu op 9704. In 
de opnamecijfers zit een ver-
traging.

Bijna 20 miljard voor steun-
maatregelen
Het kabinet heeft tot nu toe 
bijna 20 miljard euro aan 
steunmaatregelen gereser-
veerd. RTL Z heeft het ex-
tra geld uit deze zogenoem-
de suppletoire begrotingen bij 
elkaar opgeteld. Het gaat om 
een schatting. Het geld is nog 
niet uitgekeerd aan noodlij-
dende bedrijven, zzp’ers en de 
cultuursector. Hoeveel de cri-
sis precies gaat kosten is nog 
niet duidelijk. Eerder repte het 
kabinet over tien tot twintig 
miljard voor alleen het eerste 
kwartaal.

‘Pas op met 
(lange) schermtijd’
Het Oogfonds zet een sms-

‘Perfecte’ corona-app is er nog niet, bijna 20 miljard euro voor 
steunmaatregelen en nieuwe mondkapjes uit China aangeko-
men: corona houdt Nederland in zijn greep. Wekelijks op deze 
plek een update met de belangrijkste ontwikkelingen van de af-
gelopen dagen.*

actie op om Nederlandse ou-
ders voor te lichten over de 
‘schermtijd’ van hun kinderen. 
Elke twintig minuten scherm-
tijd betekent twintig seconden 
pauze. Dat wil zeggen: wegkij-
ken van een laptop of telefoon. 
‘Weinig buitenlicht en veel 
dichtbij kijken kunnen op de 
lange-re termijn zorgen voor 
bijziendheid’, aldus het fonds. 
Het Oogfonds maakt zich zor-
gen nu kinderen meer tijd ach-
ter een scherm doorbrengen 
als gevolg van de coronacrisis. 
Door online onderwijs bijvoor-
beeld. Ouders die tips willen 
ontvangen kunnen ‘scherm’ 
smsen naar 4333.

*Vanwege de snelle ontwik-
kelingen is de nieuwsstroom 
over het coronavirus am-
per bij te houden. Het kan 
voorkomen dat de informa-
tie in dit artikel niet altijd de 
meest actuele is. 
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Like ons op 
Facebook

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

Het gemeentehuis en de milieustraat (plus onderkomens van Wijkbeheer) aan de Schulpstet 
zijn gesloten op maandag 27 april (Koningsdag), dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 
21 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag). 

Op zaterdag 25 april mei zal de milieustraat gewoon geopend zijn. Op vrijdag 22 mei zijn 
milieustraat en Wijkbeheer aan de Schulpstet open.

Vervangende dagen afvalinzameling 

REST Limmen 1:
Maandag 27 april wordt dinsdag 28 april

REST Limmen 2 
Maandag 27 april wordt woensdag 29 april

GFT en PMD Castricum 1
Dinsdag 5 mei wordt maandag 4 mei

GFT en PMD Castricum 1A
Dinsdag 5 mei wordt woensdag 6 mei

GFT en PMD Castricum 3
Donderdag 21 mei wordt woensdag 20 mei

GFT en PMD Castricum 3A
Donderdag 21mei wordt vrijdag 22 mei

GFT en PMD Limmen 1:
Maandag 1 juni wordt vrijdag 29 mei

GFT en PMD Limmen 2:
Maandag 1 juni wordt dinsdag 2 juni

PMD De Woude
Maandag 1 juni wordt dinsdag 2 juni

Vervangende ophaaldagen vindt u ook in de afvalapp. 
Zie hiervoor: www.mijnafvalwijzer.nl

Gemeentehuis en milieustraat/wijkbeheer 
tijdens de feestdagen gesloten

Op dit moment gaan er nep e-mails en brieven rond van een incassobureau met het verzoek 
uw gemeentelijke belasti ngen te betalen. Ontvangt u zo n bericht  Controleer dan eerst of 
het ook klopt dat u nog moet betalen en of de afzender juist. Een logo en het adres van een 
bestaand bureau is snel geplakt in een mail of op een brief. En helaas doen criminelen dit 
dus ook. 

Twijfelt u  eem dan contact op met Cocensus (023-55 63 500) . Zij innen de gemeentelijke 
belasti ngen. Kijk voor meer informati e op www.cocensus.nl castricum

Wees alert: nep-berichten in omloop!

Agenda Raadsplein 23 april
  Commissies
19.30  20.30  Commissie kosten verbouw okkerwei tbv Montessori 
  basisschool

    
  Pauze
20.45  21.30  Commissie Algemene Zaken 
   

 1A Handvest Acti eve nformati eplicht 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 9 april 2020
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C ijst ter inzage gelegde informati e
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E Vragen uit de raad

22.00  22.30   Raadsvergadering 
    

 1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politi eke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A uimtelijk Kader tarti ngerweg fase 2 Akersloot
 B Moti e onderwijsvisie
 C inanciering startersleningen  
 D Erfgoedverordening 
 E Handvest Acti eve nformati eplicht (o.v.b. commissiebehandeling)
 4 luiti ng

Vanwege de coronacrisis krijgt de komende Koningsdag ook in Castricum een totaal andere 
vorm dan normaal. De vrijmarkt kan niet doorgaan, cafés zijn gesloten. Maar haal gerust 
uw vlag en wimpel, oranje boa en oranjebitt er uit de kast: Koningsdag wordt Woningsdag! 
Maandag 27 april 2020 staat in het teken van saamhorigheid. Hoe beleeft  u het samen, vanuit 
uw huis in de gemeente Castricum?

Hang de vlag uit
Voor de jarige koning en voor elkaar. Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor 
iedereen die zich inzet voor de samenleving. Bovendien zullen tussen 9.45 en 10.00 uur de 
klokken luiden als teken van verbinding, verdriet of vreugde.

De torenspits aubade
Vijf blazers van muziekvereniging Emergo beklimmen de toren van de Oude Kerk. Ze spelen 
daar een aubade om Woningsdag te openen, om 10.00 uur. Dat doet Emergo trouwens al 
veerti g jaar. n de toren is precies genoeg ruimte om met vijf man 1,5 meter afstand ruimte te 
bewaren. 

Zing het Wilhelmus
Doe om 10.00 uur mee met de ati onale Aubade en zing het Wilhelmus. Pieter Verhoeve, de 
voorzitt er van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, zal Zijne Majesteit feliciteren vanuit 
het stadhuis van Gouda.

Lees verhalen van kinderen voor de koning
Kinderen konden een brief schrijven of een tekening maken voor de Koning. Ze zullen deze 
periode nooit meer vergeten. Hoe voelen ze zich  Wat houdt ze bezig  Hun gebundelde brieven 
en tekeningen worden aan de Koning overhandigd en in een E-book gepubliceerd.

Extra aandacht voor ouderen
Voor de deuren van verpleeghuizen speelt er overdag een draaiorgel. En de gemeente bezorgt 
oranje tompouces voor de bewoners en de medewerkers van deze huizen. 

Hef het glas
Om 16.00 uur is er de ati onale Toost  hef uw glas  sinaasappelsap, oranjebitt er of wat u maar 
wilt  op de gezondheid van iedereen. Want in deze moeilijke ti jd, waar het ene akelige bericht 
het andere opvolgt, is het k belangrijk om positi eve dingen te benoemen en samen mooie 
momenten te beleven!

Thuis én samen: 
Koningsdag wordt Woningsdag

Een snel groeiende groep kwetsbare huishoudens dreigt dubbel slachtoff er te worden van de 
coronacrisis. Naast het virus zelf dreigt honger en een vermindering van weerstand vanwege 
tekort aan vers voedsel. Reden voor Voedselbank IJmond om ti jdelijk cadeaubonnen uit te 
delen. Om dat te bekosti gen wordt nu geld ingezameld in plaats van voedsel. Wilt u doneren? 
Doneren kan via www.voedselbankijmond.nl, maar ook via de eigen bank. Voor € 25 kan een 
gemiddeld gezin drie dagen per week gezond eten.

De Voedselbank hee   op 20 maart jl. noodgedwongen de deuren van de loods moeten sluiten, 
maar zit niet bij de pakken neer. Er is overlegd met Voedselbank ederland, supermarkten, lev-
eranciers en gemeenten en zo is er een ti jdelijke oplossing gekomen. Totdat de distributi e van 
voedselpakkett en weer mogelijk is worden cadeaubonnen uitgedeeld, waarmee deelnemers zelf 
hun boodschappen kunnen doen bij de supermarkt. 

De Voedselbank betaalt de voedselbonnen hoofdzakelijk uit de eigen bestemmingsreserve. De 
bonnen kunnen de komende drie à vier weken worden uitgedeeld, en met steun van overheid 
en gemeenten wellicht iets langer. De spaarpot raakt echter snel leeg en de crisis is nog niet 
voorbij. Uw donati e is daarom echt  hard nodig

Help de Voedselbank met een donatie



INFOPAGINA

Offi  ciële mededelingen woensdag  april
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het herstel van een duinrel, datum ontvangst 9 
april 2020 (WABO2000719)
Bakkerspleintje 26 in Castricum, het realiseren van een inpandige fi etsenstalling, datum 
ontvangst 9 april 2020 (WABO2000714)
Breedeweg 17 in Castricum, het realiseren van een dakopbouw en een balkon, datum ont-
vangst 9 april 2020 (WABO2000715)
Prins Bernhardlaan 28 in Akersloot, het veranderen van de kapconstructi e op de bestaande 
garage, datum ontvangst 10 april 2020 (WABO2000720)
Dusseldorperweg 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 10 april 
2020 (WABO2000726)
Amandellint 5 in Limmen, het plaatsen van twee nieuwe kozijnen, datum ontvangst 10 april 
2020 (WABO2000727)
Amberlint (kavel 10) in Limmen, het bouwen van een woning met bijgebouw, datum ont-
vangst 11 april 2020 (WABO2000728)
Molenlei (secti e A3119) in Akersloot, het bouwen van een hal, datum ontvangst 13 april 
2020 (WABO2000734)

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 informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Prinses Marijkestraat 10 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum
9 april 2020 (WABO2000331)
Zeeweg 491 in Castricum, het verkleinen van het paviljoen Bad Noord en het (ver)plaatsen 
van strandhuisjes, verzenddatum 15 april 2020 (WABO1901936)
Geelvinckstraat 38 in Castricum, het plaatsen van een dakkapel (voordakvlak), verzendda-
tum 15 april 2020 (WABO2000369)
Bakkummerstraat 107 in Castricum, het schilderen van een monument, verzenddatum 14 
april 2020 (WABO2000353)

Amberlint 2 in Limmen ( kavel 19), het bouwen van een woning, verzenddatum 9 april 2020 
(WABO2000332
Van Oldenbarneveldweg 34 in Castricum, het vergroten van de kelder onder het bijgebouw 
en het wijzigen van de inritt en, verzenddatum 14 april 2020 (WABO2000505)

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

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Woude 36d in de Woude, het ophogen van het terrein, verzenddatum 15 april 2020 
(WABO2000190) 

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

Ingetrokken
Dusseldorperweg 60 in Limmen, het realiseren van twee appartementen, verzenddatum 9 
april 2020, (WABO2000501)

Evenementen en overige vergunningen 
Zomermarkten, zondag 14 juni 2020 Oldti mermarkt, zondag 19 juli 2020 Toeristenmarkt, 
zondag 30 augustus 2020 Zomermarkt, zondag 20 september 2020 Outletmarkt, centrum 
Castricum 2020 Dorpsstraat/Burgemeester Mooijstraat in Castricum, verzenddatum 14 april 
2020 (APV2000292)
Evenementenvergunning Kermis Castricum 2020 van zaterdag 8 augustus 2020 t/m dins-
dag 11 augustus 2020 op de Brink (gras ernaast) Castricum, verzenddatum 15 april 2020 
(APV2000335)
Evenementenvergunning Kermis Bakkum 2020, van vrijdag 9 oktober t/m zondag 11 oktober 
2020, Van Oldenbarneveldweg in Bakkum, verzenddatum 15 april 2020 (APV2000336)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Het is belangrijk dat u zich pretti  g en veilig voelt in uw woning en in uw buurt.
Misschien zijn we ons daar nu extra van bewust. We zijn door de maatregelen van het kabinet 
rondom het coronavirus immers veel meer thuis. We werken bijvoorbeeld thuis, kinderen heb-
ben thuis onderwijs en we ‘ontspannen’ thuis. We hopen dat buren elkaar ruimte kunnen geven 
en rekening houden met elkaar. Ervaart u toch een burenirritati e waar u niet samen uit komt 
zoals geluidsoverlast, ruzie om een parkeerplek, pesterijen of onenigheid over de tuin? Schakel 
dan buurtbemiddeling in via De Bemiddelingskamer. Ook ti jdens de coronacrisis kunt u bij bu-
urtbemiddelaars terecht.  

Buurtbemiddeling nodig?
Neem dan contact op  via  info@debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer is landelijk 
erkend en gecerti fi ceerd via het CCV. Buurtbemiddeling wordt gefi nancierd door de gemeenten 
en Kennemer Wonen. Meer informati e en telefoonnummers via www.debemiddelingskamer.nl 
Bemiddelaars zijn professioneel getrainde en ervaren vrijwilligers die ingeschakeld kunnen 
worden om problemen tussen buren naar tevredenheid te helpen oplossen. Bemiddelaars luis-
teren naar het verhaal van beide buren, geven geen oordeel en zijn onparti jdig. Onder begelei-
ding van deze bemiddelaars kunnen beide buren tot een oplossing komen.

Kosten
Bemiddeling of advies is geheel grati s voor inwoners uit Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

on  ic  c a el r emiddeling in
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Offi  ciële mededelingen woensdag 15 april

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

Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informa� e kunt u contact met ons 
opnemen.

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

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

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

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Like ons op 
Facebook

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

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

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

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

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

LIJK IS  OM NAAR HET GEMEENTEHUIS TE 
KOMEN.

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Gesloten op Koningsdag 27 april.

10 22 april 2020

Lieve straatactie
Bakkum - Wat extra aandacht 
voor elkaar doet goed in de-
ze tijden en wat extra hulp kan 
helpen. 
Bewoners van de Sifriedstraat 
in Bakkum werden vorige week 
verrast door twee buren; Tijn en 
Bonnie. Ze brachten alle buren 
soep van De Oude Keuken en 

een bos tulpen! 
Dit om hun zorg en aandacht 
voor de buurt te tonen, maar 
ook om De Oude Keuken en 
haar leerling-medewerkers en 
de tuinders te ondersteunen. 
Iedereen was enorm blij verrast 
met dit heel mooie gebaar. Er 
werd gesmikkeld van de soep 

en genoten van de tulpen en 
er werd bijgepraat; wat een 
mooie actie! 

Welke straat volgt? Kijk op 
www.deoudekeuken.net voor 
meer informatie. (Foto: aange-
leverd)
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Freek en Sien Struijf hebben elk een verleden met de oorlog

,,Toen ik dichterbij kwam, zag ik ineens een hand in het ijs”

Henk de Reus 

Noodwoning
Sien: ,,We kregen een noodwoning 
in de Boekel. Deze was vier bij acht 
meter. Hier woonden we tien jaar. 
De woning had maar één slaapka-
mer, waarin we met vijf personen 
sliepen. Er was geen water en geen 
stroom. M’n vader heeft zelf een 
keuken aangebouwd. In de oorlog 
hadden we familie uit Enschede, die 
bij ons onderdook. Als kind vond ik 
het wel spannend dat we onder-
duikers hadden. We knepen ’m wel 
steeds als er een razzia was.”

Interessant
Freek: ,,Als kind beleef je de oorlog 
anders dan volwassenen. Ik vond 
de oorlog wel leuk, of beter gezegd 
‘interessant’. De Duitsers waren wel 

aardig tegen ons. Ik zag ze zowel op 
paarden, lopend als rijdend in klei-
ne tanks. Er waren in Akersloot on-
geveer 60 Duitsers. We woonden 
als gezin destijds met z’n vieren 
aan de Dorpsstraat. Duitse soldaten 
kwamen bij ons aan de deur om-
dat ze bij iedereen koper, tin, lood, 
radio’s, �etsen en auto’s ophaalden. 
Ze konden alles gebruiken. De op-
gehaalde auto’s werden in een ge-
le zandkleur gespoten. Ze wer-
den ingezet in de Sahara en moch-
ten daar niet opvallen. Van het tin, 
lood en koper werden geweren ge-
maakt. Ook de klokken in de kerk 
moesten er aan geloven. De radio’s 
werden in beslag genomen omdat 
de Duitsers niet wilden dat we aan 
de weet kwamen wat er elders in de 
wereld gebeurde. Onze buren had-
den een radio in de schuur, waarop 

ze radio Oranje beluisterden. Als ik 
buiten bij het kippenhok stond kon 
ik alles woordelijk verstaan.”

Razzia’s   
Freek herinnert zich nog goed de 
razzia in Akersloot. ,,Dat was een 
angstig moment. Ik was bang dat 
ze m’n vader zouden oppakken. 
Gelukkig is hij de dans ontspron-
gen omdat hij een eigen boeren-
bedrijf had en producten aan de 
dorpsbewoners moest leveren. Er 
is toen een grote groep mannen 
op het plein voor de kerk bij elkaar 
gedreven. Het hele dorp was in rep 
en roer. De Duitsers riepen beve-
len en losten waarschuwingsscho-
ten in de lucht. Ongeveer 100 man-
nen, waaronder een groot aantal uit 
Akersloot, werd opgepakt en mee-
genomen om in Duitsland te werk 
te worden gesteld.” 

Vliegtuig
Freek vertelt dat hij eens een vlieg-
tuig van de geallieerden zag neer-
storten. ,,Een van de vleugels was 
kapotgeschoten en afgebroken. 
Ik zag het toestel in de lucht heen 
en weer zwalken. Ik pakte m’n �ets 
om te kijken waar het was neerge-
stort. Ter plaatse was het erg druk 
en er stonden veel Duisters bij. Ik 
zag in de verte alleen een grote wit-
te bol. Het was de parachute van de 
piloot. Even later zag ik bij een café 
op De Woude zijn natte kleren bui-
ten hangen. Blijkbaar wist hij te ont-
komen.” 
Freek toont, naast enkele hulzen 
van lichtkogels die piloten afscho-
ten, patronen en kleine vliegtuig-
brokstukken, die hij destijds in de 
polder vond en bewaard heeft. 
Ook laat hij een van de ‘Wervel-
wind’ pam�etten zien, die de geal-
lieerden destijds uit de vliegtuigen 
gooiden om burgers te informeren 
over de actuele stand van zaken 
met betrekking tot de oorlog. 

Hand in ijs
Een gebeurtenis tijdens een 
schaatstochtje ziet hij nog zó voor 
zich. ,,Ik schaatste in m’n eentje van 
het Kerkemeer naar het Overdie. Op 
de sloten lag een ijslaag van onge-
veer acht centimeter. Op een split-
sing van 3 sloten was de sneeuw op 
het middenstuk door de wind weg-
gestoven. Het ijs was zo helder dat 
het leek alsof het water was. Toen 

ik dichterbij kwam zag ik een hand 
in het ijs. Ik schrok enorm en riep 
er iemand bij. Samen sloegen we 
alarm. Ik was er niet bij toen het li-
chaam uit het water werd gehaald. 
Het voorval heeft later in de krant 
gestaan. Het bleek om een Duitse 
soldaat in burgerkleding te gaan. 
De soldaat had een vriendin in Alk-
maar, waar hij vaak naar toe ging. 
Dit maakte hem verdacht bij de an-
dere Duitsers. Ze hebben hem een 
aantal keren achtervolgd. Waar-
schijnlijk dachten ze dat het geen 
zuivere ko�e was en dat hij moge-
lijk met de vijand heulde. Hierop is 
hij vermoedelijk om het leven ge-
bracht en in het water gedumpt.” 

Explosie
Sien herinnert zich nog heel goed 
dat zij op een dag in de buurt van 
de woning aan het spelen was. ,,Ik 
zag plotseling een vliegtuig over-
komen dat een aantal granaten in 
het kanaal liet vallen. Waarom is 
mij later nooit duidelijk geworden. 
De granaten ontploften onder wa-
ter. Door de enorme explosie, steeg 
een grote massa vissen boven het 
water uit. Ik schrok, liep snel naar 
huis en riep mijn vader. Toen we sa-
men van wat dichterbij gingen kij-
ken en het wateroppervlak rustiger 
was geworden, zag je alleen maar 
dode vissen op het water drijven.”

Aanhangwagen
Sien: ,,Toen de oorlog op z’n eind 
liep en de Duitsers op het punt van 
vertrek stonden, kwam er een Duit-
ser langs om een aanhangwagen 
op te halen. Deze stond op het ter-
rein voor de opslagplaats waarop 
m’n vader toezicht hield. De vol-
gende dag kwam er een andere 
Duitser langs, die de aanhangwa-
gen ook wilde ophalen. M’n vader 
zei dat deze een dag eerder al door 
een van z’n collega’s was meegeno-
men. De Duitser geloofde hem niet 
en dacht misschien dat m’n vader 
de aanhanger achterover had ge-
drukt. Hij pakte zijn geweer en som-
meerde m’n vader om bij de regen-
put te gaan staan. M’n twee zussen 
en ik stonden toe te kijken toen de 
Duitser de loop van zijn geweer op 
m’n vader richtte en naar hem riep 
‘Je vertelt waar de aanhangwagen 
staat, of ik schiet je dood!’. Op dat-
zelfde moment kwam de auto aan-
rijden, waarmee de aanhangwagen 
de vorige dag was opgehaald en 
riep m’n vader luid ‘Stop!! Die was 
het! Hij komt er net aan!’. Dit bleek 
zijn redding te zijn. Het was een 
angstig moment voor ons. Het had 
heel anders kunnen a�open.”

Antipathie
Sien: ,,In dezelfde periode zag je 
meer Duitse soldaten zich voorbe-
reiden op de terugreis naar huis. Als 
kind had je in de oorlog heel goed 

het verschil tussen goed en kwaad 
in de gaten gekregen. Ook was je 
er getuige van dat de antipathie te-
gen de Duitsers in de loop der tijd 
steeds meer was toegenomen. Je 
was als kind van negen sterk beïn-

vloed. Zo gebeurde het een keer 
dat we buiten speelden en er een 
Duitser in uniform voorbij kwam. 
Heel stoer riep een van de kinde-
ren ‘Schweinhund!’ naar hem. Daar-
na rende iedereen hard weg. Alleen 
ik stond er nog. De Duitser draaide 
zich om, liep op mij af en schreeuw-
de: ‘Geh schnell raus. Sonst werde 
ich dich erschießen!’. Ik schrok ont-
zettend en wist niet hoe snel ik weg 
moest komen. Dit gevoel raakte ik 
lang niet meer kwijt. Ik sliep een pe-
riode slecht en droomde steeds ik 
dat ik door iets groens achterna ge-
zeten werd.” 

Op 5 mei denkt Sien nog steeds ‘Ge-
lukkig, we zijn weer vrij en kunnen 
weer doen wat we zelf willen.’ ,,Dit 
gevoel is door de jaren heen niet 
veranderd”, zegt ze. Freek knikt in-
stemmend.

De redactie dankt de Vereniging Oud 
Akersloot voor hun medewerking 
aan dit artikel.

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

Akersloot  Freek (88) en Sien (84) Struif leren elkaar pas ver na de oorlog kennen. Beiden maken ze 
als kind de oorlog mee. Freek was acht en Sien vier jaar, toen deze uitbrak. Sien woonde op dat mo-
ment in Enschede. In 1943 verhuisde het gezin van Sien naar Akersloot omdat haar vader hier werk 
kon krijgen bij een Nederlandse aannemer. Deze was door de Duitse Wehrmacht ingeschakeld. Haar 
vader werd in Akersloot opzichter van een opslagplaats van de Duitsers.

Freek en Sien Struijf delen een verleden met de oorlog.

Schoolfoto uit 1941 van Freek 
Struijf. (Foto: aangeleverd)

Hulzen van lichtkogels die vliegtuigen afschoten om hun doelen
te bepalen. (Foto: aangeleverd) Freek Struijf, kort na de oorlog. (Foto: aangeleverd)

Bijeenkomst Bevrijdingsdag op het Raadhuisplein in Akersloot. Linkson-
der beneden is Freek Struijf te zien. (Foto: aangeleverd)
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ProRail reageert positief op 
observatie Beverwijkerstraatweg

Aart Tóth

Anno en Jacob deelden de uit-
komsten van hun onderzoek eer-
der dit jaar in deze krant. ,,Als 
treinen het station binnenrijden, 
gaan de bomen bij de Beverwij-
kerstraatweg al dicht voordat de 
trein is gestopt. Het maakt ken-

nelijk niet uit waar de trein tot 
stilstand komt ten opzichte van 
de tijd dat de bomen dicht zijn. 

,,Dat is eigenlijk vreemd omdat 
je zo altijd extra dichtligtijd ge-
bruikt”, stelt Anno.
,,Het begint bij ProRail. Wij kun-
nen ons niet voorstellen dat er 

geen technische oplossingen zijn 
om de trein in het station te la-
ten staan terwijl de bomen open 
staan.”

Reactie ProRail
,,Het verbeteren van de veilig-
heid en doorstroming van deze 
overweg gaat ProRail zeer aan 
het hart. We hopen snel met aan-
passingen te kunnen komen die 
op dit moment worden onder-
zocht. Naast verkeersmaatrege-
len kijken we ook hoe de dicht-
ligtijden verkort kunnen worden”, 
aldus Rutten. 

Castricum - Regiodirecteur Kees Rutten reageert positief op de 
observatie van Anno den Bakker en Jacob de Maar. Zij zochten 
twee maanden geleden uit hoe lang de spoorbomen aan de Be-
verwijkerstraatweg gesloten waren. Hun conclusie: kortere dicht-
ligtijden lossen het probleem deels op. ProRail zegt de bevindin-
gen serieus te nemen en gaat ermee aan de slag.

12 15 februari 2018

Lieve oma, we missen u! Hopelijk snel weer 
met z’n allen aan tafel om uw overheerlijke 
zelfgemaakte soep te eten. 

Dikke knu�el en kus XxXx, 
we houden van u Xx

Dag lieve opa’s & oma’s, wij 

missen jullie heel erg en hopen 

jullie snel weer te kunnen knuf-

felen!
Dikke Kus!

Jaylen & Daley

Lieve opa’s & oma’s, Wat missen we jullie kusjes, knu�els, boksen en high �ve!Hopelijk kunnen we dit snel weer doen..Liefs, Finn, Suus & Bobbi

Castricum - De komende weken maken we in onze krant plaats voor 
lieve berichtjes.  Mis jij of missen jullie je oma en opa? Of je lieve nee�e 
waarmee je altijd zo leuk speelt? Of opa en oma, missen jullie je klein-
kinderen? Stuur uiterlijk maandag 27 april 14.00 uur een foto van jezelf 
of van jullie zelf en de boodschap van maximaal 40 woorden naar kan-
toor@castricummer.nl, dan gaan wij ons best doen om het allemaal de 
komende weken in de krant te plaatsen. Deelname is helemaal gratis 
want een lief berichtje kunnen we allemaal wel gebruiken in deze na-
re tijd.

Oma Gerie en Opa Cor,Wat knap dat jullie zo hard door-werken! Ik vind het jammer dat we elkaar daardoor niet kunnen zien. Hopelijk kunnen jullie gauw weer langs komen en mijn kleine zusje Macy in het echt bewonde-ren!

Duuk

Oma Gerie en Opa Cor,Wat knap dat jullie zo hard door-
Wat knap dat jullie zo hard door-
Wat knap dat jullie zo hard doorwerken! Ik vind het jammer dat we elkaar daardoor niet kunnen zien. Hopelijk kunnen jullie gauw weer langs komen en mijn kleine zusje Macy in het echt bewonde-ren!

Duuk

Lieve opa Cor, oma Ellie, opa Fred, 

Opa Dik, Wouter, Tanya, Taïs en 

Emma, we hopen jullie snel weer 

te kunnen zien!

liefs uit Almere,

Benita en Epy

Lieve oma, we missen u! Hopelijk snel weer 
met z’n allen aan tafel om uw overheerlijke 
zelfgemaakte soep te eten. 

Dikke knu�el en kus XxXx, 
we houden van u Xx

Lieve moeders,Helaas mochten we u in april niet komen bezoeken. Vanuit Oosten-rijk toch nog een lieve groet van ons!

Eis en Maja

werken! Ik vind het jammer dat we elkaar daardoor niet kunnen zien. Hopelijk kunnen jullie gauw 

Lieve oma Groen en opa en oma 

‘t Hart,
Wij missen jullie,  hopelijk kunnen 

we snel weer knu�elen.  

Kusjes en groetjes 

Jesse en Finn xxx

WWW.50PLUSWIJZER.NL

WWW.50PLUSWIJZER.NL
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WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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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 !

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 !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

4  X  P E R 
J A A R  I N 

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

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

WWW.50PLUSWIJZER.NL

Lokaal winkelen in coronatijd
Kantoorboekhandel Laan 
is ook online te vinden
‘Natuurlijk hebben de corona-maatregelen ook effect 
op onze inkomsten, maar we zien toch ook lichtpuntjes. 
Ondanks dat we niet de service kunnen verlenen zoals 
voorheen, is de binding met onze klanten sterker dan ooit’.

Hans Laan en Rachel de Wit van kantoorboekhandel Laan 
trotseren de coronatijd met optimisme en creativiteit. 
‘Zeker de eerste weken was het wennen’, vertelt Hans, 
‘Onze klanten houden nu netjes afstand van elkaar en 
wij doen ons best dat mogelijk te maken. We hebben 
de winkel iets anders ingedeeld en de mensen die voor 
post(pakketjes) komen, vragen we een doorgaande route 
te volgen. We zijn trots en dankbaar om te zien dat dit zo 
goed werkt’. 

 ‘Wij zijn nog steeds die lokale kantoorboekhandel waar 
mensen graag komen’, glimlacht Rachel, ‘We merken 
dat mensen het prettig vinden om er even uit te gaan, 
een vriendelijk gezicht te zien en een praatje te kunnen 
maken. En dan naar huis met een stapel wenskaarten die 
je kan versturen en boeken waarmee je even heerlijk kunt 
wegdromen. Even weg uit die zware coronatijd’.

 ‘Niet iedereen kan of wil op dit moment naar een winkel 
toe”, vult Hans aan, ‘We verwijzen die mensen dan graag 
naar onze website: kantoorboek.nl. Via deze webwinkel 
leveren wij kantoorartikelen, boeken en spellen binnen 
een paar werkdagen thuis. Vanaf 15 euro wordt het gratis 
verzonden en als er voor ‘spoed’ gekozen wordt, is het 
zelfs de volgende werkdag al in huis. Daarmee worden wij 
als lokale winkelier gesteund’. 
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Dankwoord Loek Anderson
Velsen - Loek Anderson kijkt 
met tevredenheid en trots te-
rug op de afscheidsreceptie die 
hem door Jacky Hart en haar 
dochter Bo werd aangeboden 
in samenwerking met Abelia 
en Korf Catering. Na zestig jaar 
sloot hij vorige maand zijn fo-
towinkel aan de Kennemer-
laan. Het leverde hem veel leu-
ke geschenken op en via Face-
book kwamen gezellige reac-
ties binnen met oude herinne-
ringen.

Tijdens de afscheidsreceptie was 
het gemeentebestuur vertegen-

woordigd door wethouder Je-
roen Verwoort met zijn assistente. 
Ze namen ruimschoots de tijd om 
met iedereen gezellig bij te pra-
ten over de Kennemerlaan. 
Jacky Hart memoreerde in haar 
toespraak hoeveel Loek in zestig 
jaar voor de Kennemerlaan heeft 
betekend in de vele functies die 
hij bekleedde, waarbij hij vaak 
de voorzittershamer hanteerde 
en altijd een �jne collega was ge-
weest. 
Loek dankt iedereen voor de war-
me belangstelling ter gelegen-
heid van zijn afscheid. Intussen 
weet hij nog niet van ophouden 

met werken. Hij heeft, samen met 
zijn rechterhand Willem, onder-
dak gevonden bij Elta Print aan 
de Trompstraat te IJmuiden. Daar 
kan iedereen nog steeds bij Loek 
terecht om oude familiebeelden 
te laten overzetten op USB-stick, 
harde schijf of DVD. Tevens kan 
men bij Elta Print terecht voor alle 
vormen van drukwerk.
Het bedrijf is gevestigd aan de 
Trompstraat 1-5 te IJmuiden. 
Uiteraard geldt dat in het pand 
de richtlijnen met betrekking tot 
1,5 meter afstand worden aange-
houden. Telefoonnummer: 0255 
535818. (Foto: aangeleverd)

Loliyo blijft verrassen

De voorjaarscollectie van Loliyo 
laat zich kenmerken als stoer, 
maar toch met een zachte uit-
straling. In de winkel hangen 
veel leuke items in vrolijke tinten 
als groen, blauw, oranje, rood en 
geel. Ook pasteltinten zoals lila, 
roze- en babyblauw, zachtgeel 
en mintgroen zijn volop aanwe-
zig, evenals de zogenoemde aar-
detinten. Het is een verrassen-
de collectie, met voor ieder wat 
wils, of men nu jong is of al iets 
ouder. De collectie hangt prach-
tig op kleur en wordt door Hel-
ma iedere week aangevuld van-
af verschillende adressen in Am-
sterdam. Voor de maten 36 tot 
50 kan men hier goed terecht en 
als iets te wijd of te lang is, dan 
past Helma het kledingstuk ach-
ter haar naaimachine gewoon 
even aan!

Het runnen van een eigen kle-
dingzaak is Helma Lute op het lijf 
geschreven. Ze vertelt: ,,Dit is wat 
ik altijd al wilde. Ik werkte eerder 
onder andere met bruidskleding 
en later ook in een kledingwin-
kel. Maar op deze plek een ei-
gen winkel is natuurlijk helemaal 

leuk.” Voor wie een vriendin wil 
verrassen liggen er cadeaubon-
nen klaar om te geven. Helma: 
,,Ik vind draagbare en betaalba-
re mode belangrijk. Je vindt hier 
het wat degelijker kledingmerk 
Blue Seven, maar er zijn bijvoor-

beeld ook vlotte spijkerbroeken 
vanaf 29,95 euro. Verder tassen, 
sieraden en riemen, maar ook 
schoenen. Een leuke bijkomstig-
heid is dat men met de stempel-
kaart ook nog eens korting kan 
krijgen.” 
Regelmatig verlaten klanten dan 
ook met een complete out�t blij 
het pand.
Kijk op www.loliyo.nu voor uitge-
breide informatie of zie Loliyo op 
Facebook voor voor de nieuwste 
items en eventuele prijsvragen. 
(Foto: aangeleverd)

Uitgeest - Loliyo is weer open! De modezaak aan de  Koningin Wil-
helminastraat 1 hield de deuren enkele weken gesloten, maar ei-
genaresse Helma Lute heeft inmiddels de verkoop van haar col-
lectie dameskleding hervat. Uiteraard werkt ze daarbij volgens 
de richtlijnen van het RIVM, zodat iedereen er rustig en vooral 
veilig kan komen winkelen. De openingstijden zijn nu woensdag 
tot en met zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

Steek uw licht op 
en laat het monteren
Castricum - Inderdaad gaat de 
gezellige huiselijke verlichting 
wat later aan vanwege de intus-
sen ingegane zomertijd. Dat wil 
niet zeggen dat er niet eens een 
lamp vervangen moet worden, 
omdat deze kuren vertoond of 
gewoon er niet meer uitziet. 
Normaliter ga je dan naar de 
winkel, in dit geval Aldor-verlich-
ting in de Dorpsstraat 94 te Cas-
tricum en zoekt daar een nieu-

we creatie uit. Helaas is dit van-
wege Corona beperkingen een 
stukje moeilijker en zou u dit uit 
moeten stellen. Wat blijkt, Aldor 
heeft daar oplossingen voor via 
de splinternieuwe website www.
lampbestellen.nl of www.aldor-
verlichting.nl. Daar kunt u uw 
hart ophalen vanuit de luie stoel 
en een keuze bepalen, die ver-
volgens keurig thuisgebracht 
wordt. 

Met in achtneming van RIVM-
richtlijnen is er montage moge-
lijk, waar vakmanschap en ken-
nis bovenaan staan. Adviezen 
zijn natuurlijk altijd mogelijk, in 
beperkte mate in de winkel of 
per telefoon 0251 656 987, waar-
na het besluiten tot aankoop be-
ter gemotiveerd zal blijken. Kort-
om, steek uw licht op bij ‘Aldor-
licht en wonen’! (Tekst en foto: 
Aart Tóth)

antmar  telt flin  aantal 
sterfgevallen door corona’

Deze aantallen kunnen door de 
ViVa! Zorggroep niet worden be-
vestigd omwille van de privacy. 
Niet iedereen wordt op het virus 

getest, conform het GGD-beleid, 
en er heerst ook gewone griep. 
Bewoners met klachten worden 
behandeld volgens het corona-

protocol. 
Dat betekent dat zij met andere 
besmette ouderen in een aparte 
ruimte worden verpleegd om ver-
spreiding te voorkomen. Hoeveel 
mensen exact besmet zijn in het 
verpleeghuis is niet bekend. (Mar-
dou van Kuilenburg)

Castricum - Corona heeft volgens verschillende bronnen �ink toe-
geslagen in verpleeghuis De Santmark. Binnen korte tijd zouden 
dertien tot vijftien bewoners aan het virus zijn bezweken.

Toegangspaden 
Camping Bakkum geblokkeerd

Bakkum - Het was al bekend dat 
Camping Bakkum gesloten was 
vanwege de coronacrisis. Dat was 
bij de hoofdingang al zichtbaar 
door de plaatsing van een hoog 
hek. Een van onze verslaggevers 

was toch wel benieuwd hoe de 
camping erbij lag en dacht slim te 
zijn door via een bospad het ter-
rein te bereiken. Hij kwam echter 
bedrogen uit, want elk bospad 
dat naar de camping leidt, is in-

middels ook hermetisch afgeslo-
ten. Op de hekken staat de vol-
gende tekst: ‘Vanwege het sluiten 
van de camping is dit een dood-
lopend pad’ (Tekst en foto: Hans 
Boot).

Deel je verhaal met 
de lezers van onze krant

De redactie is benieuwd naar de 
verhalen van onze inwoners. Hoe 
kom je de tijd door, nu je nauwe-
lijks nog iets te doen hebt? Of heb 
je het juist drukker dan ooit? Hoe 
ga je om met het feit dat je familie 
en vrienden nauwelijks kunt zien? 
Heb je leuke tips of suggesties 
voor je plaatsgenoten? Hoe heb 
jij een werkplek thuis ingericht? 
Beschrijf in maximaal 200 woor-
den hoe jij de coronacrisis be-

leeft, stuur het, het liefst met een 
foto naar redactie@castricummer.
nl en wellicht lees je jouw verhaal 
binnenkort terug in onze krant!
 
Tekenwedstrijd
Voor de kinderen hebben we een 
leuke tekenwedstrijd bedacht. 
Deze staat in het teken van ‘vrij-
heid’ in de meest brede zin van 
het woord. Waar denk jij aan bij 
het woord vrijheid? Maak er een 

mooie tekening van, zet die ver-
volgens op de foto en stuur de 
foto naar weekblad@castricum-
mer.nl zodat wij hem kunnen be-
kijken. Vergeet niet om je naam 
en je leeftijd erbij te zetten. Al-
le tekeningen gaan we natuurlijk 
goed bekijken en natuurlijk zet-
ten we de mooiste tekening vol-
gende week in de krant. Je teke-
ning moet vóór vrijdag 1 mei bij 
ons binnen zijn. Je maakt boven-
dien ook nog kans op een leuke 
prijs, dus zet ook je telefoonnum-
mer erbij! We verloten twee ver-
rassingspakketten van Blokker en 
twee verrassingspakketten van 
kantoorboekhandel Laan onder 
de inzenders van de mooiste te-
keningen.

Castricum - In een paar weken tijd is het leven van velen compleet 
veranderd. De strijd tegen het coronavirus vereist ingrijpende 
wijzigingen in onze leefwijze en het is nog maar de vraag hoe-
lang de genomen beperkingen blijven gelden. De een zit noodge-
dwongen thuis en heeft geen werk meer, de ander probeert van-
uit huis gewoon door te werken. Nieuwe initiatieven worden ont-
wikkeld en de creativiteit viert hoogtij.



Al twintig jaar spreken wij met u, elkaar op-
volgende wethouders, ambtenaren en indivi-
duele raadsleden over onze plannen om de 
Castricummerwerf te moderniseren. Daarbij 
staan infrastructuur, verduurzaming, ver-
groening en verkeersveiliger worden, cen-
traal. Wat we vooral nodig hebben is extra 
parkeerruimte. Ons bedrijventerrein is druk 
en gevaarlijk. Dit door het vele personen - en 
vrachtverkeer en de onoverzichtelijke infra-
structuur. 

In dit kader maken wij ons zorgen over de 
eventuele komst van ‘flexwoningen’ vlak naast 
ons op een kavel van de gemeente. Juist daar 
is een parkeerplaats voor ons noodzakelijk. Als 
buren zijn wij niet bij uw plan betrokken. Of 
flexwoningen nodig zijn op deze locatie betwij-
felen wij. Waarom moeten projecten van onze 
collega’s waarin sociale woningbouw is opge-
nomen, o.a. het Postkantoor, Geesterduin, het 
Kooiplein, Dijk en Duin, naast het gemeen-
tehuis, door eisen van wethouders, amb-
tenaren of raadsleden, zo duur uitge-
voerd worden dat keer op keer juist 
de sociale woningbouw vervalt. U 
creëert hiermee zelf de nood-
zaak voor noodwoningen.

Op ons bedrijventerrein 
zijn in het recente verle-
den, zonder overleg, door 
u zaken toegevoegd die 
niet passend zijn. O.a. 
de komst van winkelfor-
mule Muthatara hebben 
wij afgewezen. Wij voor-
zagen dat deze (winkel) 
activiteit verkeer met 
zich meebrengt dat niet 
goed kan worden ver-
werkt. Met name voor ons 
verhuisbedrijf is de situatie 
permanent zorgelijk. Veilig 
aankomen of wegrijden met 
verhuiswagens is soms echt niet 
mogelijk. 

Door de komst van deze winkel is er nog 
dringender behoefte aan extra parkeerplaat-
sen. Daar komt bij dat de langs de spoorsloot 
aanwezige parkeerplaatsen vervangen zijn 
door een vrachtwagenopstelplaats voor (lang-
durig) parkeren. Zonder overleg.

De door ons altijd al logisch gevonden plek 
om te parkeren is juist uw kavel. Dit omdat er 
boven de grond een zendmast staat en onder 
de grond een hoofdgasleiding ligt. Een par-
keerterrein is een gezondere oplossing dan 
hier mensen met kinderen laten wonen!

De Castricummerwerf dreigt af te zakken en wij 
hebben ernstig behoefte om te moderniseren. 
Om te verduurzamen. Om meer ruimte voor 
de ondernemers te realiseren. Om meer groen 
aan te brengen. Om meer gelegenheid te bie-

Van de ondernemers van de Castricummerwerf 
aan u: College, raad en ambtenaren

den voor onderling netwerken. Om meer gele-
genheid te creëren voor gezond werken door het 
bieden van ontspanningsmogelijkheden.  

Mede omdat de auto’s van onze werknemers 
ook een plek moeten vinden is het een rom-
meltje. Al jaren zijn we hierover in gesprek 
met u. En u bent het altijd eens met ons. 
Maar dat betekent kennelijk niet dat we sa-
men ook echt aan de slag gaan!

De bewoners van de flexwoningen hebben 
- juist hier - behoefte aan mobiliteit. Bij de 
huidige parkeernorm is per flexwoning 1,5 
parkeerplaats nodig. Deze ruimte is niet be-
schikbaar op de kavel. Dus zullen de bewo-
ners gebruik moeten maken van de Castri-
cummerwerf. Dat kan dus niet omdat die 
ruimte er niet is!

De flexwoningen veroorzaken extra verkeers-
bewegingen en extra parkeerbehoefte omdat 
er o.a. bezoekers, COA-medewerkers, koe-
riersdiensten en hulpverleners komen. 

De kavel ligt aan een drukke route voor het 
komende en gaande vrachtverkeer. Er komen 
ook kinderen. Hoe doorkruisen deze veilig een 
druk bedrijventerrein om naar school te fiet-
sen? Waar gaan de kinderen spelen? Het be-
drijventerrein is een voor kinderen aantrekke-
lijk, maar voorspelbaar gevaarlijk speelterrein! 

Op een bedrijventerrein gelden andere regels 
voor hinder voor de omgeving zoals geluids-

overlast, stankoverlast ed. De flexwoningen 
worden binnen de geluidszone van industrie-
geluid geplaatst. Ook het nachtelijk vracht-
verkeer, met het bijbehorende laden en los-
sen is de laatste jaren sterk toegenomen. Hier 
worden de bewoners aan blootgesteld. Hoe-
lang duurt het voor de bewoners gaan klagen 
over verkeer en lawaai? 

Is het huisvesten van mensen met kinderen 
tegen een bedrijventerrein aan, ethisch ver-
antwoord vragen velen van ons zich af. U 
plaats ze immers buiten de gemeenschap ver 
van alle voorzieningen. Het gaat toch om in-
tegreren?

De Castricummerwerf is indertijd ontstaan 
om de overlast van onze bedrijven, die toen 
nog in de woonkernen gevestigd waren, in te 
dammen. We werden ‘verplicht’ naar de werf 
te verhuizen. Met als reden dat in de dorps-
kern de toen vigerende Hinderwetvergunnin-

gen niet meer verlengd werden. En nu 
mogen er van u wel vlak naast ons 

mensen wonen?

Ook moest er een geluidswal, 
met beplanting, tussen de 
achterzijde van De Oude 
Haarlemmerweg en De 
Werf worden aangelegd 
om hinder te verminde-
ren. Dit was toen uw 
eis. U weet al jaren wat 
onze problemen zijn. U 
bent het al jaren met 
ons eens dat een extern 
parkeerterrein de oplos-
sing is. Door uw kavel 
voor flexwoningen te ge-
bruiken blokkeert u niet 

alleen alle mogelijkheden, 
u vergroot onze problemen 

ook nog eens buitensporig.

Om u onze situatie duidelijk te 
maken hebben wij in 2017 samen 

met de Ondernemersvereniging Cas-
tricum (OVC) een presentatie door Arjen 

Fruitema en Leo van Schoonhoven, laten 
maken. We brengen onze geactualiseerde pre-
sentatie opnieuw onder uw ogen. De inhoud 
werd toen door u, onze ambtenaren, ons be-
stuur en onze Provincie positief beoordeeld. 
Daarna werd het … stil.

Deze aanpak toont wat wij moeten realiseren 
om ons bedrijventerrein vitaal, veilig en toe-
komstbestendig te maken. Dat kunnen wij 
niet alleen. Daarvoor hebben wij de inzet van 
- ook onze - bestuurders, raadsleden en amb-
tenaren nodig. Van u dus! Hierbij gaat het 
erom na jaren van ‘wat zijn we het eens’ nu 
echt eens samen op te trekken!

De ondernemers 
van de Castricummerwerf
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Brakenburgstraat wordt Berenburgstraat
Castricum - Hans van der Vecht 
uit de Brakenburgstraat vond 
het welletjes, thuiszitten achter 
de geraniums. 
Aangestoken door acties in an-
dere plaatsen vond hij het tijd 
om iets te doen voor buurtkin-

deren. Hij bezorgde een brie�e 
bij medebewoners en vroeg hen 
allemaal een knu�elbeer achter 
het raam te plaatsen. Dat lukte.
,,Op twee adressen na is de Bra-
kenburgstraat nu de Berenburg-
straat geworden waarin kinde-

ren met hun ouders op jacht 
gaan om beren te spotten. 
Mijn doel was daarmee bereikt: 
de berendichtheid in Castricum 
vergroten en iets vrolijks te la-
ten gebeuren in deze tijd.” (Aart 
Toth)
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Op 10 april 2020 hielden we ook onze beren thuis. 

Virtuele spreekkamer
bij bank de nieuwe toekomst?

Jan Klaver, Directeur Particulie-
ren & Private Banking van Rabo-
bank Alkmaar e.o., merkt deze 
digitale opmars ook en is er blij 
mee. ,,Juist in deze tijd krijgen 
we veel vragen van klanten die 
behoefte hebben aan een ge-
sprek over een hypotheek. Voor 
veel van deze vragen kwamen 

klanten voorheen naar de bank, 
nu doen we heel veel gesprek-
ken via video en online. En dat 
kan prima. Een online videoge-
sprek is eenvoudig en veilig.”

Ook blijkt dat het zoeken naar 
een andere woning gewoon 
doorgaat. Maar de mensen die 

een bezichtiging doen zijn wel 
heel selectief en serieus bij hun 
keuzes. Klaver: ,,Wij helpen on-
ze klanten graag bij het regelen 
van een hypotheek. In deze co-
ronacrisis staat de gezondheid 
van onze klanten en van on-
ze medewerkers daarbij voor-
op. Wanneer je een afspraak 
wil maken dan hoef je daar de 
deur niet voor uit. We stimule-
ren een afspraak eenvoudig en 
veilig online via een videoge-
sprek. Zo beperken we het fy-
sieke contact om verdere ver-
spreiding van het coronavirus 
tegen te gaan.”

Ook worden er veel gesprek-
ken gevoerd over het overslui-
ten van een hypotheek. Je hy-
potheek oversluiten kan inte-
ressant zijn als de actuele ren-
te lager is dan de rente die je 
nu betaalt. Zo kun je in het zelf-
de huis blijven wonen tegen la-
gere maandlasten. Klaver: ,,De-
ze maand hebben we al de no-
dige oud-DSB-klanten in on-
ze virtuele spreekkamer gehad. 
Zij kunnen vanaf april kosteloos 
hun hypotheek oversluiten bij 
een andere bank.” (Foto: aange-
leverd)

Informatie over genomen maat-
regelen rondom hypotheken en 
consumptieve financieringen 
staan op www.rabobank.nl/par-
ticulieren. Let op! Geld lenen 
kost geld! 

Regio - Het coronavirus zorgt ervoor dat nieuwe technologieën 
gemakkelijker geaccepteerd worden. Steeds meer gaat digitaal. 
Ook voor het kopen van je huis of het oversluiten van je hypo-
theek kun je gewoon thuis blijven.

Discussie rond
flexwoningen duurt voort

De gemeente Castricum wil tach-
tig �exwoningen realiseren. Het 
zijn kant en klare units, die moe-
ten gaan dienen als tijdelijke huis-
vesting voor onder meer status-
houders, jongeren en geschei-
den ouders. Het gaat om men-
sen die met spoed een woning 
nodig hebben. De discussie rond 
de komst van deze �exwoningen 
heeft al heel wat stof doen op-
waaien. Met name over de loca-
ties voor deze woningen is veel 
te doen. Er was onder meer kri-
tiek op het feit dat het college 
de plannen niet met de gemeen-
teraad had besproken. Formeel 
zou dat ook niet nodig zijn, maar 
de PvdA haalt in dit verband een 
paragraaf uit het raadsprogram-
ma 2018-2022 aan. Daarin staat: 
,,Herstel van het vertrouwen in 
politiek en bestuur is noodza-
kelijk. Het gaat om de wederop-
bouw van de relatie tussen sa-
menleving en overheid door in ie-
der geval de relatie, de dienstver-
lening en de veiligheid te verbe-
teren.’’ Op basis van de gebeur-
tenissen in de afgelopen maan-
den concludeert de PvdA-fractie 
dat het college zich weinig gele-
gen laat liggen aan de inwoners 
en aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van de publicatie 
van de PvdA-fractie polste de re-
dactie van deze krant de menin-
gen van de overige fracties. Dat 
leverde zes reacties op. Groen-
Links kijkt met stijgende verba-
zing naar de gang van zaken: ,, 
Flexwoningen zijn slechts een 
schijnoplossing voor de korte ter-
mijn. De opeenvolgende colle-
ges in Castricum vertikken het al 
zeker twintig jaar om substanti-
eel voor betaalbare echte wonin-
gen te zorgen. Het huidige colle-
ge komt nu, met goedkeuring van 
een groot deel van de raad, met 
een schamele tijdelijke oplossing 
voor vijftien jaar.’’ Dat het colle-
ge bij voorbaat bepaalde groe-
pen uitsluit voor de �exwonin-
gen, stuit de fractie zeer tegen de 
borst. ,,Mensen die hun straf heb-
ben uitgezeten, zelfs ex-TBS’ers, 
mogen wettelijk gezien niet uit-
gesloten worden van woningen. 
En dat is ook terecht. Ook zij moe-
ten ergens wonen en een nieuw 
leven op kunnen bouwen. Het 
zelfde geld voor (ex)-psychiatri-
sche patiënten. Het is een schan-
de dat het college groepen op de-
ze manier in de schijnwerpers zet, 
terwijl ze juist de rust en ruimte 
nodig hebben om hun leven weer 
op gang te krijgen.’’

GroenLinks vindt bovendien de 
locaties voor de �exwoningen 
zeer ongelukkig gekozen en is 
van mening dat wethouder Paul 
Slettenhaar eerst met de omwo-
nenden had moeten overleggen. 
Ook vraagt men zich af waarom 
Kennemer Wonen deze kar niet 
gaat trekken. Ook de fractie van 
D66 is ontevreden over het door-
lopen proces: ,,Geconstateerd kan 
worden dat zowel de communi-

catie door het college in de rich-
ting van de raad als in de richting 
van de samenleving �inke hiaten 
vertoont. Ook de selectie van de 
marktpartij - of eigenlijk het ge-
brek aan selectie - roept vele vra-
gen op. D66 koos er, begin febru-
ari 2020, voor om naar aanleiding 
van het dossier schriftelijke vra-
gen aan het college te stellen.’’ De 
fractie spreekt van een controver-
sieel project met directe betrok-
kenheid van de meest kwetsbare 
en kansarme groepen op de wo-
ningmarkt. Liever had de fractie 
van D66 ingezet op het realise-
ren van ‘echte’ (permanente) so-
ciale huurwoningen. Dat laatste 
wordt ook door de VVD-fractie 
benadrukt, al realiseert men zich 
wel dat de procedures daarvoor 
lang duren.

Toch zegt ook de VVD over de 
�exwoningen: ,,De manier waar-
op dit plan nu geland is, is niet 
goed. Niet goed voor het aan-
zien van de gemeente en niet 
goed voor woningzoekenden. De 
PvdA maakt terecht de opmer-
king dat de communicatie niet 
goed is, maar daarmee lopen ze 
ongeveer twee maanden achter 
op andere partijen. Het college is 
nog steeds aan zet, eerst de par-
ticipatie weer op een normaal ni-
veau krijgen en rust in de tent. Zo-
lang deze veenbrand voort woe-
kert blijven er brieven komen.’’ 
De VVD-fractie constateert te-
gelijk wel dat de vele maatrege-
len rondom het coronavirus tal 
van overleggen hebben stil ge-
legd. ,,Ik heb inmiddels van inwo-
ners gehoord dat er vanuit de ge-
meente contact is gezocht en dat 
er ook overleggen worden ge-
pland. Tot dat deze weer zijn op-
gepakt, lijkt het ons niet goed dat 
er tussentijds verdere handteke-
ningen worden gezet. De proces-
brief van afgelopen woensdag uit 
het college maakt duidelijk waar 
we nu staan. En hoe men verder 
denkt te gaan’’, zegt fractievoor-
zitter Rob Dekker. Hij wijst erop 
dat het college na eerdere vragen 
van de VVD-fractie heeft aange-
geven te zullen luisteren naar de 
wens van de raad.

De CDA-fractie laat, met betrek-
king tot de kritiek van de PvdA op 
de gevolgde procedure, een iets 
ander geluid horen: ,,Op 21 no-
vember 2019 is een notitie ‘Flex-
wonen Globale Aanpak’ aan de 
raad gepresenteerd en besproken 
waarbij alleen op de mogelijke lo-
caties geheimhouding rustte. Het 
door de PvdA geconstateerde ge-
brek aan communicatie tussen 
raad en college is op dat punt dan 
ook niet aan de orde.’’ Toch vindt 
ook het CDA dat de communica-
tie naar de bewoners en belang-
hebbenden niet goed zijn verlo-
pen. ,,De media die als eerste ge-
informeerd werden en daarna pas 
de omwonenden en belangheb-
benden is gewoon niet correct 
verlopen. Bovendien is de be-
richtgeving over de eventuele be-

woners van de Flexwoningen ge-
zien de besproken notitie uit no-
vember 2019 niet juist weergege-
ven.’’ Bij het CDA ziet men dat de 
behoefte aan �exwoningen groot 
is en is men heel benieuwd naar 
de alternatieve locaties en naar 
de wijze hoe deze aan de inwo-
ners gepresenteerd en besproken 
gaan worden.

Raadslid Marjo Husslage, tot vo-
rige maand nog actief onder de 
vlag van de SP en nu als ‘Lid Hus-
slage’ zelfstandig in de gemeente-
raad actief, zette al eerder vraag-
tekens bij het uitsluiten van be-
paalde groepen mensen in het 
toekenningsbeleid voor de �ex-
woningen. In de commissie al-
gemene zaken stelde ze vragen 
over het feit dat het gelijkheids-
beginsel niet genegeerd mag en 
kan worden bij het plan. ,,De be-
antwoording van het college was 
zeer onbevredigend en werpt 
weer nieuwe vragen op die ik dan 
ook ga stellen’’, laat ze weten. Ze 
vervolgt: ,,De overeenkomst van 
uitgangspunten die is gemaakt 
met Driessen Vastgoed/Flexwo-
nen NH geeft ook te denken, om-
dat het beheer van Flexwonen NH 
van de tijdelijke (onzelfstandige) 
wooneenheden in Limmen aan 
de Oosterzijweg de afgelopen ja-
ren bepaald geen voorbeeld is 
geweest van goed beheer.’’ De 
huurprijs van 500 euro per maand 
vindt ze bovendien erg hoog. 
,,Het klinkt als een winstgevend 
verdienmodel, en dat op sociale 
huurwoningen? Zelfs in Amster-
dam liggen de prijzen voor der-
gelijke containers niet zo hoog.’’

De VrijeLijst kan de situatie zoals 
geschetst door de PvdA niet her-
kennen. De fractie laat weten: ,,Er 
zijn tot nu toe nog geen besluiten 
genomen behalve de opdracht 
aan het college om het principe 
�exwoningen in deze gemeente 
te onderzoeken. Sommige stap-
pen moet een college zelfstandig 
kunnen nemen om überhaupt te 
kunnen handelen. Daarmee zijn 
nog geen besluiten genomen. 
Als de besluitvorming aan bod is 
zal de raad uiteraard goede afwe-
gingen maken van de voordelen 
ten opzichte van de feitelijke na-
delen en de gevoeligheden die 
er bij omwonenden zijn. Maar we 
wachten totdat het raadsvoorstel 
er is om weloverwogen te kun-
nen beslissen. De VrijeLijst zal dan 
ook kritisch kijken naar het voor-
stel van het college als het er is. 
Tot die tijd vertrouwen we op een 
zorgvuldige uitwerking van de 
opdracht die de raad aan het col-
lege heeft gegeven.’’

Ook wethouder Paul Slettenhaar 
hebben wij om een reactie ge-
vraagd met betrekking tot de kri-
tiek die de PvdA-fractie heeft ge-
uit. Volgens hem is het uitslui-
ten van bepaalde groepen men-
sen om in aanmerking te kun-
nen komen voor deze �exwonin-
gen juist in hun voordeel: ,,Wij be-
schermen juist kwetsbare men-
sen door de intentie ze niet bij el-
kaar te huisvesten. Hier zijn in den 
lande meer voorbeelden van.” De 
wethouder gaat in zijn reactie 
verder niet in op de opmerkin-
gen die door de PvdA-fractie zijn 
gemaakt over de communicatie 
tussen college en gemeenteraad. 
(Bos Media Services)

Castricum - De PvdA-fractie heeft in een openbare publicatie de 
communicatie tussen het college en de gemeenteraad ter discus-
sie gesteld. Die communicatie verloopt volgens de fractie niet 
goed. De gang van zaken rond de plannen voor het bouwen van 
zogenoemde �exwoningen in de gemeente wordt als knellend 
voorbeeld genoemd. ,,Tijdens de vergadering bleek dat er zeven 
brieven over de �exwoningen waren binnengekomen. Heel veel 
vragen, heel veel commotie van inwoners in zowel Akersloot als 
Castricum. Dat kan anders, beter!’’ stelt de PvdA-fractie.

Fit blijven met galerij- 
en balkongym in coronatijd
Castricum - Wekelijks wordt voor 
bewoners van de O�enbach�at 
en �at De Weere ‘beweging op af-
stand’ geboden om �t te blijven 
in coronatijd. De activiteiten wor-
den aangeboden door Welzijn 
Castricum en Team Sportservice 
Kennemerland.

Instructeurs verzorgen de korte 
bewegingsactiviteiten vanaf de 
straat. Bij de O�enbach�at kan 

vanaf de galerij en in De Weere 
vanaf het balkon deelgenomen 
worden en dat kan staand of zit-
tend. 
De activiteit duurt dertig minu-
ten, of zolang bewoners deel wil-
len nemen. Bewoners van de �ats 
krijgen een �yer in hun brieven-
bus met informatie over de dag 
en het tijdstip waarop het half 
uurtje bewegen zal zijn. In Lim-
men en Akersloot wordt onder-

zocht of de bewegingsactivitei-
ten ook daar geboden kunnen 
worden. 
Wie het leuk lijkt deze activiteit in 
de eigen wijk of bij de �at te laten 
plaatsvinden, kan contact opne-
men met Welzijn Castricum: Nina 
Meijers (06 41771631/n.meijers@
welzijncastricum.nl) of met Team 
Sportservice Kennemerland (06 
11271205/jvantunen@team-
sportservice.nl).
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Voor jeugdleden
Bibliotheek Kennemerwaard
start AfhaalBieb
Castricum - Door de maatrege-
len rondom het coronavirus zijn 
alle bibliotheken tijdelijk geslo-
ten. Jeugdleden kunnen bij de bi-
bliotheek in Castricum vanaf nu 
boeken bestellen en afhalen. 
Deze AfhaalBieb is voorlopig al-
leen voor jeugdleden van 0 tot 
en met 14 jaar beschikbaar. Via 
een bestelformulier op de web-
site kan men aangeven wat het 
leesniveau is, de leeftijdscatego-
rie en de genrevoorkeur. Er kan 
niet rechtstreeks uit de catalogus 

gereserveerd worden. Een biblio-
theekmedewerker kiest drie boe-
ken uit die in het aangegeven 
genre vallen en bij de aangege-
ven wensen passen. De aanvraag 
wordt verpakt in een papieren tas 
en men krijgt een telefoontje om 
een afspraak te maken voor het 
afhalen.

Richtlijnen RIVM
Voor ieders veiligheid worden 
bij het afhalen de richtlijnen van 
het RIVM gehanteerd. In het kort 

komt het er op neer dat de boe-
ken contactloos worden over-
handigd en dat gevraagd wordt 
om niet met meerdere mensen 
naar de bibliotheek te komen. 
Het complete overzicht met spel-
regels is op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl te vinden onder 
het kopje AfhaalBieb Jeugd. 
Wanneer men nog geen lid is, kan 
dat online gratis geregeld wor-
den. Tot 18 jaar is het lidmaat-
schap van Bibliotheek Kennemer-
waard gratis.

Online tentoonstelling bij Perspectief

Perspectief timmert ook altijd �ink 
aan de weg met zijn gevarieerde 

aanbod van zomerworkshops. De-
ze zomer blijft het nog spannend 

of die evenementen conform de 
richtlijnen van het RIVM kunnen 
worden georganiseerd. Voorals-
nog hoopt men op groen licht en 
zijn er alvast vier workshops in-
gepland. Maria Heideveld trapt af 
met zelfportretten schilderen met 
Zorn Palet in cobraverf op donder-
dag 6 en vrijdag 7 augustus van 
09.30 tot 12.30 uur. De Perspec-
tief hakweek gaat op maandag 
10 augustus van start, maar deze 
cursus is al helemaal volgeboekt. 
Wel kunnen liefhebbers nog te-
recht bij het glasfusen. Op woens-
dag 17 augustus van 09.30 tot 
15.00 uur en vrijdag 19 augustus 
van 09.30 tot 11.30 uur kunnen zij 
onder begeleiding van enkele er-
varen glaskunstenaars een dier of 
anderszins van glas construeren. 
Tot slot komt Jaap van der Dus-
sen nogmaals naar Perspectief om 
de deelnemers de �jne kneepjes 
van het abstract schilderen te le-
ren. Dit gebeurt op donderdag 20 
en vrijdag 21 augustus van 13.30 
tot 16.30 uur. Bij veel aanmeldin-
gen wordt deze cursus op 27 en 
28 augustus herhaald. Uitgebrei-
de informatie op www.perspec-
tiefcastricum.nl te vinden. Via de-
ze website kan ook de expositie 
bezocht worden. Hiervoor dient 
men op ‘Galerie van crisis-creati-
viteit’ te klikken. (Foto: Annemie-
ke Jurrjens)

Castricum - Hoewel de ateliers van Perspectief nu gesloten zijn, 
wordt door veel leden nog volop aan diverse kunstvormen ge-
werkt. Veel begeleiders van de diverse werkgroepen van deze 
vereniging bedenken keer op keer leuke opdrachten waarmee de 
leden thuis aan het werk kunnen. Ze wisselen onderling foto’s uit 
en geven elkaar tips en aanwijzingen. Er zijn inmiddels al zoveel 
leuke kunstwerken ontstaan die het exposeren waard zijn, dat 
het bestuur van Perspectief heeft gemeend een online tentoon-
stelling aan te bieden.

Plan voor pop-up kunstbunker
in het centrum van Castricum

Vlak achter het Huis van Hilde 
staat in de duinen de kunstbun-
ker. Deze is in het begin van de 
Tweede Wereldoorlog als eerste 
Nederlandse kunstbunker in op-
dracht van de gemeente Amster-
dam gebouwd. Veel kunstwerken 
zijn daar het eerste jaar van de 
oorlog opgeslagen waaronder de 
Nachtwacht van Rembrandt. Eind 
1941 namen de Duitse bezet-
ters de bunker in gebruik en zijn 
de kunstwerken elders in Neder-
land ondergebracht. Momenteel 
wordt de bunker gebruikt als op-
slag van brandbaar �lmmateriaal 
door Eye Filmmuseum in Amster-
dam. De kunstbunker wordt ge-
zien als belangrijk Castricums erf-

goed en er wordt naar gestreefd 
de kunstbunker te behouden en 
open te stellen voor publiek.

Om deze bijzondere bunker on-
der de aandacht te brengen zal 
er tijdelijk een pop-up kunstbun-
ker in het centrum van Castricum 
op het Bakkerspleintje komen te 
staan. Daar wordt het verhaal van 
de bunker verteld en wordt er 
aandacht gevraagd voor het initi-
atief om de bunker voor het pu-
bliek open te stellen. Door de co-
ronacrisis is het nog niet duidelijk 
wanneer de pop-up kunstbunker 
in het centrum te vinden zal zijn. 
De hoop is nu tijdens de maand 
van de geschiedenis, oktober 

2020. Stichting Kist is opdracht-
gever voor het project. Het Huis 
van Hilde zal het uitvoeren in sa-
menwerking met diverse part-
ners waaronder de Stuurgroep 
Kunstbunker Castricum, gemeen-
te Castricum, archeologisch cen-
trum Huis van Hilde, PWN, Werk-
groep Oud-Castricum, basisscho-
len in de gemeente Castricum, 
scholen voor voortgezet onder-
wijs in de gemeente Castricum en 
WOII-publicist John Heideman.

Het Huis van Hilde is op zoek naar 
vrijwilligers die kunnen helpen 
dit project te realiseren, zoals hel-
pen met de opbouw en later de 
afbraak. Ook worden vrijwilligers 
gevraagd die tijdens de openstel-
ling de bezoekers van de kunst-
bunker kunnen ontvangen. Ge-
interesseerden worden uitgeno-
digd zich te melden bij de pro-
jectleider van het project: Joan-
ne Koeleman (joannekoeleman@
hotmail.com).

Castricum - Dit najaar zal, onder voorbehoud, Huis van Hilde in 
samenwerking met de ‘Stuurgroep Kunstbunker’ een heuse pop-
up kunstbunker in het centrum van Castricum realiseren voor de 
duur van een maand. Aanleiding hiervoor is de herbestemming 
van het �lmmateriaal van Eye Filmmuseum in de oorspronkelijke 
kunstbunker en de hoop om deze originele bunker weer openge-
steld te krijgen voor publiek.

Een artist impression van de pop-up kunstbunker. (Bron: Huis van Hilde/Davy Akkerman)

Drankrijder schampt geparkeerde auto
Castricum - Vorige week woens-
dag rond 01.30 uur heeft een au-
tomobilist onder invloed van al-
cohol met zijn auto schade ver-
oorzaakt aan een geparkeerd 
voertuig. 
De man viel door zijn rijgedrag 
op bij surveillerende agenten. 

Hij reed met hoge snelheid van-
af de Beverwijkerstraatweg via de 
rotonde richting de Oude Haar-
lemmerweg en vloog daarbij bij-
na uit de bocht. Toen hij merk-
te dat een politieauto hem volg-
de, doofde hij zijn verlichting en 
reed hij snel een parkeervak in. 

Hierbij schampte hij een aldaar 
geparkeerd staand voertuig. De 
bestuurder bleek te hebben ge-
dronken en blies uiteindelijk 325 
чg/l. De man kreeg een proces-
verbaal en zal de door hem ver-
oorzaakte schade aan het voer-
tuig moeten vergoeden.

Home-Start ondersteunt gezinnen... 
juist nu!
Regio - Nu bijna iedereen 
thuis is vanwege de corona-
crisis en kinderen niet naar 
school gaan, zijn ouders plot-
seling ook onderwijzers, mu-
ziekdocenten, gymleraren en 
BSO-medewerkers. Daarnaast 
wordt van veel ouders ver-
wacht dat ze hun werk voort-
zetten met de kinderen thuis. 
Het is voor veel gezinnen pit-
tig, omdat er nu nóg meer bal-
len in de lucht gehouden moe-
ten worden.

Juist in deze coronacrisis is het 
belangrijk dat dagelijkse irrita-
ties of een gevoel van onvermo-
gen niet uitgroeien tot grote pro-
blemen. Daarom is het juist nu 
voor ouders essentieel om de si-
tuatie thuis niet boven het hoofd 
te laten groeien. Ook in deze tijd 
waarin we fysieke afstand moe-
ten houden ondersteunt Home-
Start gezinnen via telefoon en vi-
deoapps. Naar behoefte ontvan-
gen gezinnen digitale informatie, 
ideeën en tips, zoals kinderboe-

ken die digitaal voorgelezen wor-
den. Ouders die nog niet gekop-
peld zijn aan een vrijwilliger kun-
nen bellen met één van de co-
ordinatoren. Op deze wijze kan 
HomeStart hen toch een luiste-
rend oor bieden en wellicht kop-
pelen aan een vrijwilliger die bij 
hen thuis kan ondersteunen zo-
dra de coronamaatregelen ver-
soepeld worden. Kijk voor meer 
informatie op www.home-start.nl 
of bel 072 5401800. Home-Start is 
onderdeel van Humanitas.

Lichtpuntje in coronacrisis:
Honderden extra oren voor Luisterlijn

In deze tijd waarin sociaal con-
tact beperkt is, is de behoefte 
aan contact of een luisterend oor 
groot. 
Door nieuwe vrijwilligers ver-
sneld (online) op te leiden hoopt 
de Luisterlijn nog meer oproepen 
te kunnen beantwoorden. Deze 
vrijwilligers gaan de tijdelijke ‘Co-
ronapraatlijn’ bemensen, een ex-
tra telefoonlijn die speciaal is ge-
opend voor als je even een praat-
je wilt maken, je verhaal kwijt 
wilt, wilt kletsen of omdat je be-
zorgd bent (maar niet in paniek). 
De extra lijn is te bereiken via 
het reguliere Luisterlijn-nummer 
0900 0767.

Dubbel zoveel gesprekken
Waar vrijwilligers van de Luister-
lijn normaal gesproken zo’n 700 
tot 800 gesprekken per dag voe-
ren, is dat aantal bijna verdub-
beld tot zo’n 1200 gesprekken 
per dag. Meer dan de helft van de 
gesprekken gaat over corona en 
de bezorgdheid daarover. En een 
deel van de mensen die over co-
rona bellen willen gewoon even 
iemand spreken, hun bezorgd-
heid uitspreken en iemand die 
luistert zonder oordeel. De afge-
lopen maand werd de Luisterlijn 
overspoeld met aanmeldingen 
van mensen die zich (tijdelijk) wil-
len inzetten. Een groot deel hier-

van zijn mensen die in deze druk-
ke tijd willen helpen nu ze zelf 
minder of helemaal niet kunnen 
werken. ,,Het is echt hartverwar-
mend om te zien hoeveel mensen 
willen helpen door er even te zijn 
voor een ander”, zegt Helen Mai-
er, manager locaties en projecten. 
,,Onze uitdaging was hoe deze 
nieuwe mensen snel, eenvoudig 
en met zo weinig mogelijk kos-
ten in te zetten. Samen met onze 
telefoonprovider Cloud Contact 
kwamen we met de oplossing: 
een telefonieplatform, waarop el-
ke nieuwe vrijwilliger vanuit huis 
kan inloggen. Hierdoor kunnen 
we meer mensen te woord staan 
die even hun hart willen luchten 
over de huidige
situatie.”

De Luisterlijn is dag en nacht be-
reikbaar voor een anoniem ge-
sprek. Bel naar 0900 0767 of chat 
of mail via www.deluisterlijn.nl.

Regio - Het is al weken extra druk bij de Luisterlijn. Nederlanders 
nemen massaal contact op voor emotionele steun of voor een 
praatje. Gelukkig is er ook een andere kant: de afgelopen maand 
boden ruim achthonderd nieuwe vrijwilligers hulp aan om die ex-
tra oproepen te beantwoorden. Met een verkort opleidingstra-
ject, én een extra telefoonlijn ‘de Coronapraatlijn’, is de Luisterlijn 
er nu voor nog meer mensen die om een praatje verlegen zitten.

Kunst & Cultuur Cirkels
Castricum - De bibliotheek is 
normaal gesproken een plek voor 
ontmoeting. Helaas staan de fy-
sieke ontmoetingen nu even op 
pauze. Iedereen die hierdoor ge-
sprekken met culturele inhoud 
erg mist, kan zich aanmelden 
voor de Kunst & Cultuur Cirkels. 
Voer gesprekken met culture-
le inhoud, over de telefoon, met 
elkaar. Leer anderen kennen en 
spreek over inspirerende quotes, 
prachtige kunstwerken of de 

mooiste gedichten.
De deelnemers voeren elke week 
twee gesprekken. De eerste keer 
worden ze zelf door iemand ge-
beld en vervolgens bellen ze ie-
mand anders op. Alle informatie 
met onder andere gespreksug-
gesties krijgen ze elke week toe-
gestuurd per e-mail of per post. 
Aanmelden kan via de website of 
telefonisch bij de klantenservice 
van Bibliotheek Kennemerwaard: 
072 5156644. Een e-mail sturen 

naar klantenservice@bknw.nl 
met vermelding van het e-mail-
adres en telefoonnummer be-
hoort ook tot de mogelijkheden. 
Indien men liever de informatie 
per post wil ontvangen, is daar-
naast uiteraard ook het postadres 
nodig. Deelname aan de Kunst & 
Cultuur Cirkels is gratis. Door aan-
melding gaat men akkoord met 
het doorgeven van naam en tele-
foonnummer aan één ander per-
soon.

Vermoedelijke babbeltruc verijdeld
Castricum - De politie waar-
schuwt opnieuw voor babbel-
trucs aan de deur. Een oude-
re dame is mogelijk bijna het 
slachtoffer geworden van der-
gelijke praktijken. Ze kreeg be-
zoek van een voor haar onbe-
kende vrouw, die zich voorstel-
de als de buurvrouw en vertelde 

dat ze geld nodig had. Voordat 
de bewoonster het wist, stond 
deze vrouw al in de woonka-
mer. Gelukkig was de zoon van 
mevrouw ook in de woning en 
is de onbekende vrouw weer 
vertrokken. Er zijn geen spul-
len weggenomen. De onbeken-
de vrouw was ongeveer 25 à 30 

jaar oud, heeft een tenger pos-
tuur en is ongeveer 1.70 me-
ter lang. Ze is licht getint, heeft 
zwart kroeshaar in een staart en 
spreekt goed Nederlands. Tij-
dens haar bezoek droeg ze een 
gele zonnebril, een zwarte spij-
kerbroek met scheuren en een 
jas.
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Regio boekt succes bij 
verminderen nachtelijke vlieghinder

De maatregel komt bovenop het 
honoreren van het hinderbeper-
kende voorstel om ’s nachts ook 
op de Zwanenburgbaan over een 
vaste route, extra hoog te gaan 
aanvliegen, net als op de Polder-
baan. Bestuurlijk regiovertegen-
woordiger Sebastian Dinjens ver-
klaart: ,,Naast deze twee maat-
regelen blijf ik hameren op een 
zo snel als mogelijke herope-
ning van Artip2c, de aanvliegrou-

te vanuit het oosten. De herope-
ning van deze route is voor on-
ze regio van groot belang, zolang 
het aantal nachtvluchten rond de 
30.000 per jaar blijft. Nog belang-
rijker dan al deze maatregelen, is 
het sterk verminderen van nacht-
vluchten. De schade aan gezond-
heid door slaapverstoring is im-
mers groot. Voor het resterende 
vliegverkeer is nog hoger aanvlie-
gen en dus minder geluid op de 

grond mooi meegenomen.”

Door de coronacrisis is het vlieg-
verkeer op dit moment met 90% 
afgenomen. Daardoor is er nu 
tijdelijk minder hinder. Dinjens 
geeft aan: ,,Zodra er voor het 
vliegverkeer geen beperkingen 
meer gelden, zal de hinder ook 
weer toenemen. Dan zal ook het 
belang van de maatregelen blij-
ken.” Hiervoor is het volgens Din-
jens wel belangrijk metingen te 
blijven verrichten en de hinder-
beleving van omwonenden te 
monitoren, want al vaker is ge-
bleken dat volgens berekeningen 
van de vliegsector hinder beper-
kende maatregelen e�ect heb-
ben, maar in de praktijk dan te-
genvallen. Dinjens laat weten dat, 
zodra het vliegverkeer wordt her-
vat, hij het initiatief zal nemen de 
metingen weer te herstarten.

Castricum - Goed nieuws voor inwoners van de gemeente Cas-
tricum die last hebben van nachtelijk vliegverkeer. De gemeen-
ten in de regio Haarlem-IJmond-Alkmaar hebben kunnen berei-
ken dat voortaan nog hoger zal worden aangevlogen op de Pol-
derbaan van luchthaven Schiphol. Waar men nu nog aanvliegt op 
een hoogte van 1.700 meter, zal dat volgende maand naar circa 
2.100 meter gaan. Dit leidt volgens berekeningen van de Lucht-
verkeersleiding Nederland (LVNL) tot een vermindering van 350 
mensen in onze regio die ernstig gestoord worden in hun slaap 
- met name in Castricum en Limmen. De nieuwe vlieghoogte zal 
vanaf 21 mei gaan gelden.

Strandvondstenmuseum 
vertrekt van de Zanderij

Qua zorg en educatie kijken de 
initiatiefnemers met voldoening 
terug op een aantal succesvol-
le GGZ-begeleidingstrajecten en 
de vele leerlingen van de met re-
gelmaat terugkerende scholen, 
die voor een educatief program-
ma langskwamen. De program-
ma’s voor de jeugd werden vaak 
afgesloten met een speurtocht 
met als afsluitende verassing de 
inmiddels bekend geworden ‘bol-
lenmandrit’ door het museum. 

Hoewel er dus over de belangstel-
ling voor het Strandvondstenmu-
seum niets te klagen valt, trekken 
de initiatiefnemers toch nu de 
stekker uit het project. Men laat 
weten: ,,Het is niet de coronacri-
sis die ons tot de sluiting dwingt, 
maar voorzichtig geformuleerd 
heeft het omschakelingsproces 
van ons oorspronkelijk 4,5 hecta-
re grote bloembollenbedrijf naar 
een sociaal-culturele onderne-
ming met museum en zorgkwe-

kerij geen eerlijke kans gekre-
gen. We hebben moeten kiezen 
voor beëindiging van de onder-
neming op de Zanderij. We ma-
ken hiermee tevens plaats voor 
nog meer natuuruitbreiding.’’ De 
naam Strandvondstenmuseum 
zal overigens niet helemaal ver-
dwijnen. Een deel van de collec-
tie wordt in een leskist gestopt, 
waarmee presentaties, gastlessen 
en lezingen bij scholen en instel-
lingen kunnen worden verzorgd. 
Scholen en groepen kunnen ook 
uitwijken naar het Juttersmuse-
um van samenwerkingspartner 
museumboerderij De Zandpolder 
te Callantsoog. Ook zijn er plan-
nen voor een samenwerking met 
het Juttersmuseum in oprichting 
te Katwijk.

Castricum - Het Strandvondstenmuseum sluit op 1 oktober de�-
nitief de deuren. Op die datum worden namelijk de bedrijfsacti-
viteiten van Zorgkwekerij Twisk Zanderij VOF beëindigd. Bij dit 
bedrijf is het Strandvondstenmuseum ondergebracht. Hier wor-
den strandvondsten getoond en worden de verhalen van het Cas-
tricumse en Bakkumse strand verteld. Sinds de start in december 
2011 staat de teller op bijna 500.000 bezoekers.

Voetbalvereniging Limmen:
Uit den ouden doos; Vader Arie

Als we zien hoe zijn nazaten het 
er af brachten in de sport, gaan 
we even het rijtje langs. Leny; 
zelf jaren getennist. Dochter Ger-
da haalde het eerste dameself-
tal, John haalde als keeper het 
eerste team en oudste zoon Ni-
co werd op zijn 16e weggeplukt 
om bij Meervogels 1 onder de lat 
te staan. Later keepte hij nog voor 
ADO’20. Zijn zoon Tom speelt nu 
de pannen van het dak bij de 
geel-zwarten. Wout; voetbal-
de zelf in Limmen 1 en ging naar 
Akersloot verhuizen om daar met 
vrouw te gaan wonen. Natuur-
lijk ging je dan naar de plaatselij-
ke club. In Meervogels1 heeft hij 
nog een aantal jaren gespeeld. 
Zijn zonen kozen voor een ande-
re sport, waar ze met tafeltennis 
nog training kregen van oud Ne-
derlands kampioen Anne Vlieg. 
Later konden ze aardig tennissen 
hoor.

Kees; heeft zelf ook het eerste 
van Limmen gehaald en werd 
toen Nobby Stiles genoemd, naar 

een Engelse legende.  Zijn kinde-
ren heb ik niet zien sporten. Tru-
dy; haar zoon Perry stond op de 
rechtsback plaats dat Limmen 
kampioen werd in 1997. Is nu 
tennisleraar. Kleinzoon Cas staat 
op doel in meervogels 1. Ria; die 
kreeg drie meiden die recrea-
tief tennis spelen. Piet; was eer-
ste elftalspeler in het kampioens-
jaar van 1978. Zoon Robin werd 
ook kampioen in 2008. Zijn zoon 
is ook een talentje en let op: dat 
wordt de eerste “Koot” die na 
Wouter het eerste haalt! Willem; 
speelde jaren in het eerste en 
speelde ook met Piet (en Aad) in 
het kampioenselftal . Dochter Li-
anne ging op voetbal bij de op-
richting van het vrouwenvoet-
bal. Dochter Heidy voetbalde niet 
maar haar dochter Luna heeft nu 
ook het eerste dameselftal ge-
haald. Ze staat op doel. Zijn zoon 
Ron speelde voetbal tot hij  lie-
ver ging kijken naar zijn favoriete 
club Feyenoord. Ook hij heeft een 
zoontje om in de gaten te hou-
den. Gek van een bal.

Aad; Ook hij speelde jaren in Lim-
men 1 tot een kruisband hem 
parten ging spelen. Zijn twee 
dochters haalden ook het eer-
ste en zijn zoon Wouter speelt er 
nu nog en ook al jaren.  Daarvoor 
was het de oudste zoon Robert 
die daar al furore maakte. Margas 
dochters sporten ook voor de lief-
hebberij en zoon Nick haalde het 
2e. Blijft Ellie over. Haar dochters 
konden weer heel goed handbal-
len en zoon Jesper haalde ook het 
1e van Meervogels. Alle kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkin-
deren van vader Arie hebben het 
bij de amateurs toch redelijk ge-
daan, terwijl hij zelf nooit een bal 
heeft aangeraakt.  Wat zou hij 
trots zijn geweest als hij nog even 
om de hoek mocht kijken. Helaas.

Limmen - Arie Koot kreeg tien kinderen. Even op volgorde; Le-
ny, Wout, Kees, Trudy, Ria, Piet, Willem, Aad, Marga en Ellie. Vader 
had nooit sport beoefend naar ons weten. Bij navraag bij moe-
der, waar wij toch die sportgenen vandaan hebben, zei ze: ,,Bij 
mijn weten heeft vader nooit aan sport gedaan. Voor ons trouwen 
weet ik er niet van en daarna had hij het te druk op de boerderij.” 
Wel hield vader van voetbal, want ikzelf ben een keertje achter op 
de cyrus met hem naar Limmen 1 gaan kijken. Geen van zijn kin-
deren heeft hij zien sporten op hoog amateurniveau. In 1960 is hij 
op 50-jarige leeftijd overleden.

Arie Koot (Foto: aangeleverd)

Leerlingen Sokkerwei imiteren 
beroemde schilderijen
Castricum - De scholen zijn al 
een aantal weken dicht, maar 
thuis wordt er intussen wel hard 
gewerkt. Naast het volgen van 
lessen en het werken aan0 de 
leerdoelen is er ook veel aan-
dacht voor creativiteit. De kinde-

ren uit groep 7/8 van basisschool 
De Sokkerwei werden deze week 
uitgedaagd om zich te verdie-
pen in kunst. Ze kregen de op-
dracht om een bekend schilde-
rij te kiezen en dit vervolgens zelf 
na te maken door dezelfde pose 

aan te nemen als de persoon op 
het doek. Met een paar objecten 
uit eigen huis erbij moest worden 
geprobeerd om het origineel zo 
dicht mogelijk te benaderen. En 
dat is verrassend goed gelukt…! 
(Foto’s: aangeleverd)
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