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PUZZEL MEE!  
  ELDERS IN DEZE KRANT

Door Hans Boot

Als partijen of verenigingen met 
elkaar fuseren, is het altijd een hele 
klus om een nieuwe originele naam 
te bedenken, waarin iedereen zich 
kan vinden. Bert Meijer (voorzitter 
CKenG) zegt daarover: ,,We zijn 
begonnen met een longlist met 

dertig ideeën en hebben die steeds 
verder uitgedund totdat het geza-
menlijke bestuur het unaniem eens 
was over ‘Lokaal Vitaal’. Het woord 
lokaal hoef ik niet toe te lichten en 
vitaal staat voor levendig en krachtig. 
Met andere woorden: een nieuwe 
gezonde club, gericht op de 
toekomst.”

Voor de nieuwe naam is een passend 
logo ontworpen, waarover Cees 
Hollenberg (voorzitter GDB) uitleg 
geeft: ,,We hebben in de eerste plaats 
gekozen voor de kleuren blauw en 
groen, die ook deel uitmaken van het 
wapen van Castricum. Vanwege de 
vijf kernen van onze gemeente bevat 
het logo een klaver vijf. Dat bevat 
nog meer geluk en plezier dan een 
klavertje vier. Het geeft tevens niet 
alleen de verbinding aan tussen de 
burgers, maar ook die tussen heden, 
verleden en toekomst. De punt op de 
i is een groen blaadje en slaat op 
jong en nieuw.”

De vlaggen voor de nieuwe partij zijn 
al gemaakt, maar moeten nog even 
de kast in voordat ze kunnen worden 
gebruikt.

Beide bestuursvoorzitters zijn door 
de lokale zender C-TV uitgenodigd 
om in het programma Couleur Locale 
alles te komen vertellen over de 
nieuwe partij. Op zondag 2 mei 12.00 
uur wordt dat gesprek uitgezonden. 
Daarna twee weken lang om 09.00 
uur, 12.00 uur, 15.00 uur, 18.00 uur, 
21.00 uur en 23.00 uur. De uitzending 
is ook via YouTube terug te zien.

Castricum - Zoals al aangekondigd in deze krant van 10 februari gaan de 
plaatselijke partijen GKenG (Castricum Kern(en) Gezond) en GDB 
(Gemeente- en Dorpsbelang) voor de verkiezingen van 2022 een fusie 
aan. De nieuwe naam werd vorige week prijs gegeven en daar is volgens 
het voorlopige bestuur heel bewust voor gekozen.

En de naam wordt… ‘Lokaal Vitaal’

De vertegenwoordigers van de kernen Castricum, Akersloot en Limmen. Van links 
naar rechts: Bert Meijer (CKenG), Cees Hollenberg en Willem Laan (beiden GDB). 
Foto: Hans Boot

Castricum - Opnieuw een sobere 
Koningsdag in de gemeente 
Castricum. Doordat het organiseren 
van bijeenkomsten op grond van de 
geldende coronaregels nog altijd 
niet mogelijk is, zag burgemeester 
Toon Mans zich ook nu weer 

genoodzaakt om aan de jaarlijkse 
lintjesregen een andere draai te 
geven. Net als vorig jaar koos hij 
ervoor om de gedecoreerden 
persoonlijk op te bellen en hen te 
informeren over het heuglijke 
nieuws. Dit jaar zijn acht inwoners 

van de gemeente Castricum 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Op pagina 14 van deze krant vindt u 
een overzicht van hun namen met 
daarbij een korte toelichting.

Lintjesregen in aangepaste vorm

Burgemeester Toon Mans belde afgelopen maandagochtend de acht gedecoreerden persoonlijk op. Het lintje zal hen vandaag 
worden uitgereikt. Foto: Henk de Reus

Castricum - Iedereen kent waar-
schijnlijk wel iemand in zijn omge-
ving of woonplaats met een 
bijzonder beroep, een aparte hobby, 
passie, of sport, een missie, een 
bijzondere ervaring, of iemand met 
een niet-alledaagse verzameling. Het 
mag ook iets anders zijn dat deze 
persoon bijzonder maakt, bijvoor-
beeld iemand die zich al jaren voor 
een goed doel inzet, of iemand die 
iets doet wat anderen kan inspireren. 
Het gaat de redactie om mensen met 

een bijzonder verhaal. We zouden 
graag met deze personen in contact 
willen komen en hierover een artikel 
in deze krant willen opnemen. Hierbij 
wordt de mens achter de persoon in 
beeld gebracht. Kent u iemand in 
Castricum, Limmen of Akersloot, laat 
het de redactie dan weten. Dit kan 
via redactie@castricummer.nl. De 
enige voorwaarde is dat de deze 
persoon in Castricum, Limmen, of 
Akersloot woont. Het mag niet om 
commerciële activiteiten gaan.

Tip de redactie

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

KALFSVINKEN
4E GRATIS
SOEP V/D WEEK:

MOSTERDSOEP  € 3,99 
MET VERSE HOLLANDSE ASPERGES

VLEESWARENTRIO 
BOTERHAMWORST

KIPROLLADE
KIP GRILLWORST   € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
RAAPSTELENSTAMPPOT 

+  2 SLAVINKEN 
€ 6,99

HAZELNOOT KROKANT
KROKANTE ROOMBOTER 
KOEKBODEM BOORDEVOL 
SUISSE EN SLAGROOM MET 
HAZELNOOT MERENGUE

11,95

VERKRIJGBAAR OP 5 MEI

ORANJE TOMPOUCEN 2,50
PER STUK

11,00
5 STUKS

Ook online te bestellen 
op www.deroset.nl
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CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

Kabalen
Opgave gratis advertenties voor 
www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 16.425

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

ZATERDAG 1 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met koorzang. Voorganger: 
Pastor J. Olling. Er zijn 30 kerk-
gangers welkom tijdens de 
viering, na reservering. U kunt 
uw reservering doorgeven via 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

ZONDAG 2 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk
10.00 uur, ds. R. Willemsen. Te 
beluisteren op Radio Castricum 
en te volgen via een livestream; 
link op www.pkcastricum.nl

R.K. St. Pancratiuskerk 
9:15 uur, vicaris Gerard Bruggink 
met voorzang van leden van 
Herenkoor. Viering tevens te 
volgen via YouTube: Katholieke 
Kerk regio 0251 - YouTube.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Daniël ter Maten

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

DINSDAG 4 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

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

GEBOORTES
Elders: 29-03-2021 Lana Pruijn 
dochter van Johannes A. Pruijn 
en Eline Rabenberg. 31-03-2021 
Teddy Pieter Borst zoon van 
Kevin Borst en Alyssia A. 
Arendse. 31-03-2021 Lynn Mia 
de Haas dochter van Kevin I. de 
Haas en Merel A. Kamphuijs. 
04-04-2021 Otis Wiebe de Jong 
zoon van Wouter de Jong en 
Fleur C. P. Winter. 09-04-2021 
Jonas Commandeur zoon van 
Nicolaas J. Commandeur en 
Živilė Commandeur. 

OVERLEDENEN
Castricum: 06-04-2021 Janna 
Catharina van de Vooren, 
weduwe van Theodorus H. 
Jager. 08-04-2021 Hubertus 
Hendrikus Hermanus 
Boerebach. Limmen: 12-04-
2021 Anna Petronella de Vries. 
16-04-2021 Margaretha Heijne, 
weduwe van Cornelis P. van der 
Sande. 17-04-2021 Wilbert 
Jacobus van Schie echtgenoot 
van Margaretha C. W. M. Dirks.

BURGERLIJKE 
STAND

Door Henk de Reus

Trots
Frans Zonneveld: ,,We hebben ervoor 
gekozen om het eerste exemplaar van 
De Groene Valck uit te reiken aan de 
personen die de belangrijkste bijdrage 
leverden aan de totstandkoming van 
het jaarboek. Dit zijn hoofdredacteur 
Roosmarie Lauritsen en Gerard Krom. 
Beiden hebben heel veel tijd en werk 

in het boek gestoken. Als Historische 
Vereniging zijn we erg trots met het 
resultaat. Vanwege het jubileumjaar is 
het boek twee keer zo dik dan anders. 
Het is in kleur en wordt in gebonden 
vorm uitgebracht. Het is een blijvend 
document voor de geschiedenis van 
Akersloot. Er staan verhalen in die 
anders misschien over twintig jaar 
vergeten zouden zijn.”

Verenigingen
Het thema van het jaarboek is ‘Vereni-
gingen’. Zonneveld: ,,Het geeft een 
mooi beeld van wat er leeft en wat 
mensen bezig hield en houdt in Akers-
loot. De beschreven verenigingen zijn 
in het boek ingedeeld naar belangen-
verenigingen, zoals de Lelievereniging, 
verenigingen die zich richten op het 
verlenen van hulp, zoals het Rode kruis 
en verenigingen die zich met vrije tijd 
en sport bezig hielden/houden. Er 
waren in het verleden 135 vereni-
gingen. Een aantal hiervan is er nog 
steeds, andere verenigingen zijn in de 
loop der tijd verdwenen. Elke tijdspe-
riode kende haar trends. Kort voor en 
na de oorlog was er veel verzuiling in 
Akersloot. Overal had je vroeger twee 
of drie verenigingen van. Door veran-
deringen in de maatschappij in de 
afgelopen decennia is de verzuiling 
afgenomen. Het aantal verenigingen is 
hierdoor ook teruggelopen. Ook zijn er 
verenigingen ontstaan omdat dingen 
ineens ‘hot’ werden. Een voorbeeld is 
de dartvereniging. De gemeen-
schapszin in Akersloot is groot. Het 
verenigingsleven groeit en bloeit nog 
steeds.”

Bijzonder
In het jaarboek worden ook enkele 
bijzondere verenigingen beschreven 
zoals de Vereniging tot Afscha�  ng van 
Alcoholhoudende Dranken en Steiger-
visclub ’t Pontje. De Steigervisclub 
stond bekend om zijn originaliteit en 
absurditeit. Bij deze club deden ze 
alles immers ‘andersom’. Zo ontving de 
club bijvoorbeeld geen subsidie van 
de gemeente, maar betaalde zij de 
subsidie. Onder vermelding van ‘niet 
weten waar te boeken’ stortte de 
gemeente het geld echter steeds weer 
terug.” Het boek bevat ook de Kroniek 
2020. Zonneveld denkt dat elke 
inwoner van Akersloot wel iets van 
zichzelf terugvindt in het jaarboek, 
hetzij dat men betrokken was bij een 
vereniging of hier lid van was.

Het boek wordt gratis ter beschikking 
gesteld aan de leden van de Histori-
sche Vereniging. Vanaf begin mei is het 
voor € 15,- te verkrijgen bij Novi Velze-
boer (Julianaweg 40).

Akersloot - Het is inmiddels al veertig jaar terug dat de Historische 
Vereniging Oud Akersloot werd opgericht. Dit viert de vereniging met 
een jubileumuitgave van ‘De Groene Valck’. Afgelopen zaterdag overhan-
digde voorzitter Frans Zonneveld het eerste exemplaar van het jaarboek 
aan Roosmarie Lauritsen en Gerard Krom.

Historische Vereniging Oud-
Akersloot viert vierde decennium

Voorzitter Frans Zonneveld overhandigt het eerste exemplaar van ‘De Groene Valck’ aan Roosmarie Lauritsen (l) en Gerard Krom (r). 
Foto: Henk de Reus

De omslag van ‘De Groene Valck’ met een actiefoto van Gymnastiekvereniging 
Akersloot (1940). Foto: aangeleverd
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SocialBoost helpt jongeren uit de dip!
Op 26 april startte MEE & de Wering 
het project SocialBoost! voor jongeren 
tussen de 14 en 27 jaar uit Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. 
Deelnemende jongeren krijgen letterlijk 
een sociale boost en dragen tegelijkertijd 
iets positiefs bij aan hun omgeving. Als 
duo of in groepsverband zijn ze bezig 

et to  e activiteiten, asterclasses en 
challenges die uitdagen om samen en 
voor anderen bezig te zijn. 

Deelnemers doen vanaf 26 april acht 
weken lang elke week een challenge. 
Deze opdracht voeren jongeren samen 
met een ‘maatje’ uit en gaan over 
actuele thema’s zoals duurzaamheid, 
sporten en bewegen, andere culturen 
en het verbeteren van de wijk. Het kan 
bijvoorbeeld kokkerellen zijn, of samen 
de buurt opknappen. Daarnaast zijn er 
vier masterclasses en is er elke dag een 
‘energyboost’: een appje van de coach 
met een leuke opdracht, bijvoorbeeld een 
opdracht, rebus of vlog maken. 

Geldprijs
Jongeren tussen de 14 en 27 jaar 

kunnen zich met een vriend of vriendin 
aanmelden, of alleen. Deelnemers die 
zich individueel aanmelden, worden op 
basis van persoonlijkheid aan een maatje 
gematcht. 

Ook is er een heuse geldprijs te winnen 
voor de top 3 beste duo’s! Het duo dat de 
challenges het beste uitvoert, wint aan het 
eind van het project € 300,-. Het stel dat 

op de tweede plaats komt wint € 200,- en 
de derde prijs is een mooi bedrag van 
€100,-.

Aanmelden
Jongeren die zin hebben om weer wat tofs 
te gaan doen, kunnen zich aanmelden op 
www.socialboost.meewering.nl/. 
Deelname is gratis!

Van maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei is 
de Visweg in Limmen tussen Wilgenlint 
en Hogeweg afgesloten. GP Groot 
maakt dan de aansluiting van het riool 
voor de nieuwe wijk het Kastanjelint.
Omwonenden en belanghebbenden 
ontvangen vlak van de start van de 
werkzaamheden een brief van aannemer 
GP Groot met meer details over de 
werkzaamheden. 

Tijdens de werkzaamheden is er een 
omleiding. Voor vragen kunt u terecht 
bij projectleider Peter Metzelaar via 
p.metzelaar@gpgroot.nl. 

Visweg in Limmen 
afgesloten van 3 tot en 
met 7 mei 

Wat doet het Platform 
Gehandicaptenbeleid Castricum?
Het platform adviseert gevraagd en 
ongevraagd aan de gemeente over 
allerlei onderwerpen die van belang zijn 
voor mensen met een beperking, vooral 
als het gaat over de inrichting van de 
openbare ruimte en de toegankelijkheid 
van openbare gebouwen. Daarnaast 
worden andere activiteiten verricht die 
van belang zijn voor mensen met een 
beperking.

Het Platform Gehandicaptenbeleid 
Castricum
Het platform bestaat uit een enthousi-
ast team van mensen die zich betrok-
ken voelt bij mensen met een beperking 
en wil bijdragen aan de verbetering van 
de positie van mensen met een beper-

king. Het platform vergadert gemiddeld 
één keer per maand in principe op de 
vrijdagochtend. 

Wie zoeken we?
Iemand die:
 oog ee t voor de elangen van 
mensen met een beperking;

 et leuk vindt o  o  te ko en voor 
de belangen van mensen met een 
beperking;

 ereid is naast de aandeli kse 
vergadering andere activiteiten te 
verrichten voor het platform;

 ini aal  aar oud is
 oont in de ge eente astricu
 geen olitieke o  a teli ke inding 
heeft met de gemeente Castricum

De voorkeur gaat uit naar iemand die 

slechtziend, blind of volledig rolstoelaf-
hankelijk is of een verstandelijke beper-
king heeft, of door ervaring weet welke 
problemen mensen met deze beperkin-
gen ervaren in het dagelijks leven.

Leden van het Platform Gehandicap-
tenbeleid Castricum ontvangen een 
vergoeding per vergadering en voor 
onkosten.

Bent u enthousiast geworden?
Heeft u interesse om lid te worden van 
het platform, of wilt u eerst meer infor-
matie? Dan kunt u contact opnemen 
voor een informatief gesprek met de 
voorzitter van het PGBC, Edwin Stee-
man Dit kan door een e-mail te sturen 
naar edwin@pgbc.nl

Versterkt u het Platform 
Gehandicaptenbeleid Castricum?

Omruilactie rolcontainers: u kunt uw keuze 
tot en met 7 mei as. doorgeven
Wilt u nog uw gft- of restafvalcontainer 
gratis omruilen naar een ander formaat? Of 
uw pmd-container inleveren?
Dat kan nog tot en met 7 mei 2021 
via de speciale website: https://buch.
mijncontainer.nl

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

Omruilmogelijkheden
  or aat resta valcontainer o ruilen  van 
groot (240 l.) naar klein (140 l.) of van klein 
naar groot.

  or aat g t container o ruilen  van groot 
naar klein of van klein naar groot

  nleveren van u  d container

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

Wegwerkzaamheden Poelven en Vinkebaan Bakkum
De Poelven en Vinkebaan krijgen te 
maken met werk aan de straat en de 
riolering. De werkzaamheden zijn van 
3 mei tot november. De Poelven krijgt 
een nieuwe bestrating, de trottoirs krij-
gen nieuwe tegels en er komen nieuwe 
bomen. Tegelijkertijd wordt de riolering 
vervangen en komt er een extra rioolbuis 
voor het regenwater. Door dit gescheiden 
af te voeren staat het andere riool minder 
onder druk bij veel regenval en kan het 

regenwater in droge tijden weer gebruikt 
worden. Het water in het regenriool gaat 
via de Vinkebaan naar de spoorsloot.
Houd rekening met enige verkeershinder. 
Meer informatie staat op onze website: 
www.castricum.nl/wegwerkzaamheden 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marco van Beek, domein 
Beheer Openbare Ruimte, via telefoon-
nummer 088-9097541 of e-mail 
marcovanbeek@debuch.nl.

Vergaderingen 
gemeenteraad 
Castricum
In verband met het meireces en 
Hemelvaartsdag vergadert de raad van 
Castricum weer op dinsdag 18 mei. 

Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt u 
een idee voorleggen, meld u dan aan via 
de gri   e  it kan tot en et de donderdag 
voorafgaand aan het spreekuur tot 12.00 
uur. Het eerstvolgende raadsspreekuur is 
op maandag 17 mei 2021. 

Contact
Voor al uw vragen rondom de 
vergaderingen van de raad kunt u bij 
de gri   e terec t  at kan er ail via 
raadsgri   e castricu nl, o  tele onisc  via 
088 909 7014 of 088 909 7094.
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Aangevraagd

Bakkummerstraat 64 in Castricum, het plaatsen van een schutting, datum ont-
vangst 20 april 2021 (WABO2100869)
Dopheide 2 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 19 april 
2021 (WABO2100857)
Dorpsstraat 35 c in Castricum, het plaatsen van dakkapellen, datum ontvangst 18 
april 2021 (WABO2100853)
Hogeduin 15 in Castricum, het vergroten van de berging, datum ontvangst 20 april 
2021 (WABO2100864)
Kadastraal perceelnummer 127 Sectie K in Akersloot, het vervangen van een 
steiger, datum ontvangst 15 april 2021 (WABO2100842)
Kastanjelint in Limmen (kavel 2), het bouwen van een woning, datum ontvangst 21 
april 2021 (WABO2100871)
Louise de Colignystraat 25 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ont-
vangst 18 april 2021 (WABO2100850)
Molenweg 43 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 21 april 
2021 (WABO2100876)
Pagenlaan 11 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 20 april 
2021 (WABO2100863)
Schoutenbosch 45 en 47 in Castricum, het plaatsen (vervangen) van dakkapellen, 
datum ontvangst 20 april 2021 (WABO2100867)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend

C.F. Smeetslaan 2, 4 en 6 in Castricum, het renoveren van drie winkels, verzend-
datum 19 april 2021 (WABO2100424)
Heer Hugostraat 12 in Akersloot, het vergroten van de woning, verzenddatum 16 
april 2021 (WABO2100421)
Het Nieuwland 1 in Castricum, het plaatsen van een schutting, berging en carport, 
verzenddatum 16 april 2021 (WABO2100552)
Oude Parklaan 1 in Castricum, het bouwen van een berging, verzenddatum 7 april 
2021 (WABO2002605)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn

Geesterweg in Akersloot (tussen station Uitgeest en Van der Valk Hotel), het 
aanleggen van middenspanningskabel en het maken van gestuurde boringen en per-
singen, verzenddatum 20 april 2021 (WABO2100502)
Hogeweg 55 in Limmen, het aanbrengen van een ventilatie systeem, verzenddatum 
19 april 2021 (WABO2100382)
Rollerusstraat 5, 5a, 5b, 5c, 5d en 5e in Castricum (Breedeweg 45 (nabij), het 
bouwen van 6 recreatiewoningen, verzenddatum 19 april 2021 (WABO2100113)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Snoeikorven voorjaar
Snoeikorven zorgen voor minder 
overvolle gft-containers
Gooi uw snoeiafval makkelijk weg

Dit voorjaar vindt u op verschillende 
plekken in Castricum, Limmen en Akersloot 
snoeikorven. 

Door de aangepaste inzamelfrequentie, 
willen we voorkomen dat inwoners in de 
lente met overvolle gft-containers zitten. 

In de snoeikorven gooit u makkelijk uw 
snoeiafval. 

Wat mag u in de korven gooien: snoeiafval 
dat niet in de gft-container past, zoals 
takken. Let op! De korven zijn niet bedoeld 
voor grof snoeiafval zoals boomstammen. 
Dat brengt u naar de milieustraat.

Meer informatie over de snoeikorven 
vindt u op www.castricum.nl/afval

Hulp nodig bij geldzaken?

www.castricum.nl/hulpbijschulden

Inloopspreekuur Geldzaken 
Cultureel Centrum Geesterhage 
Geesterduinweg 3 te Castricum  
Afspraak via Socius, telefoonnummer 088-
8876900

Staat u voor financiële uitdagingen? Als 
inwoner of ondernemer van de gemeente 
Castricum is het goed om te weten dat u 
daarvoor terecht kunt bij ons. Wekelijks 
kunt u terecht bij het inloopspreekuur 
Geldzaken voor vragen over financiën, 
geldproblemen en/of schuldhulpverle-
ning. Er zijn dan professionals aanwezig 
die u goed kunnen helpen.  
 
Iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 
uur kunt u op afspraak terecht bij Socius 
in Cultureel Centrum Geesterhage.
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,,Klassen moeten docenten één 
keer per half jaar kunnen 
wegsturen.” De trainer leest de stel-
ling voor, er valt een korte stilte en 
bij menig leerling wordt een wenk-
brauw opgetrokken. Serieus?! Maar 
de stilte is van korte duur, want al 
snel klinken de voor- en tegenargu-
menten door elkaar heen. ,,Ja, 
afwisseling is goed, soms heb je 
docenten wel twee jaar achter 
elkaar!” ,,Nee joh, dat slaat toch 
helemaal nergens op, een 14-jarige 
kan toch niet over jouw baan 
gaan?” Na een vrij debat waarbij de 
argumenten vooral werden afge-

vuurd naar elkaar zitten de leer-
lingen weer rustig tegenover elkaar. 
De kop is eraf, de debattraining kan 
nu écht beginnen.

Alle leerlingen uit 4 havo van het 
Jac. P. Thijsse College volgden in 
Geesterhage een debatworkshop 
van de DebatUnie.
In drie verschillende ruimtes, waar-
onder in het theater, hebben drie 
trainers drie dagen lang de ene stel-
ling na de andere gegeven met 
iedere keer weer een andere 
opdracht. Wie moet je eigenlijk 
informeren over de voor- en 

nadelen, hoe ziet een openings-
speech eruit, hoe zorg je voor struc-
tuur in je debat, hoe red je je uit 
een benarde vrije fase en hoe rond 
je een debat af? Theorie en praktijk 
wisselden elkaar in hoog tempo af 
en de gemoederen liepen soms 
hoog op, want hoezo zou plastische 
chirurgie voor lelijke jongeren gratis 
moeten worden?!

Na het slotdebat was het om vier 
uur ‘s middags toch echt afgelopen. 
Ietwat vermoeid en soms nog 
nadiscussiërend over de stelling 
verlieten de leerlingen het gebouw. 

Na de vakantie gaan ze aan de slag 
met een eigen gekozen stelling en 
als ze dat net zo fanatiek en vurig 
doen als nu, belooft dat heel wat!

Castricum - Leerlingen uit 4 havo van het Jac. P. Tthijsse College kregen 
vorige week les in debatteren. De verhitte discussies die dat opleverde 
vormden de start van een project waarin de scholieren binnenkort zelf 
een stelling gaan formuleren.

Scholieren Jac. P. Thijsse krijgen les in debatteren

De lessen debatteren vonden plaats in cultureel centrum Geesterhage. 
Foto: aangeleverd
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AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v/d 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. Praktijken 
Bakker, Hoekstra en Moham-
madnia gesloten van 26-4 t/m 
30-4. Praktijk v/d Maarel 
gesloten van 3 t/m 7-5. Praktijk 
Coppoolse gesloten van 3 t/m 
14-5.

HUISARTSEN

Heeft u een hypotheek zonder Natio-
nale Hypotheek Garantie en was het 
hypotheekbedrag bij het afsluiten 
ervan hoger dan 50% van de waarde 
van de woning? Grote kans dat u dan 
elke maand hypotheekrente betaalt 
met een opslag. Doordat de woning 
in waarde is gestegen valt u wellicht 
inmiddels in een andere risicoklasse. 
De rente wordt dan zonder boete 
verlaagd door de bank.
Middels een taxatierapport kunt u de 
waarde van de woning bewijzen. 
Hierdoor bespaart u eenvoudig veel 
geld. De taxateurs van Teer zijn 
gecerti�ceerd om gevalideerde 
rapporten op te stellen. Marit 
Nieboer en Wouter Vader van Teer 
helpen woningbezitters hieromtrent 
graag en vrijblijvend.

Verhuizen
Een andere mogelijkheid om uw 
maandlasten te verlagen is natuurlijk 
verhuizen. Hierdoor bent u ook 
boetevrij van uw huidige hypotheek 
verlost. Een nieuw huis in een iets 
hogere prijscategorie als uw huidige 
woning zorgt er in veel gevallen 
evengoed voor dat uw maandlasten 
lager uitvallen. Dit komt door een 
gunstig rentepercentage van de 
nieuwe hypotheek. Het team van 
Teer Castricum informeren belang-
stellenden graag over de waarde van 
de huidige woning en kunnen 
helpen in het zoekproces naar een 
nieuwe woning. Neem contact op 
om de mogelijkheden te bespreken: 
0251 745630 of door een e-mail naar 
castricum@teer.nl te sturen.

Prinsheerlijk wonen tegen 
lagere maandlasten?
Castricum - De woningmarkt in Castricum is oververhit, maar dat biedt 
ook mogelijkheden. De woningprijzen blijven maar stijgen en daar kunt 
u als huiseigenaar wellicht van pro�teren. Ook als u prinsheerlijk woont 
in uw huidige woning. De hypotheekrente kan in uw geval wellicht naar 
beneden worden bijgesteld. Het enige dat u nodig heeft is een gevali-
deerd taxatierapport met de actuele waarde van uw woning.

Het team van Teer Makelaars in Castricum

Door Ans Pelzer

In het Raadsprogramma (2018-
2022) staat duurzaamheid nog 
spreekwoordelijk in hoofdletters 
geschreven. Zo belangrijk vonden 
de Castricumse politici het klimaat 
in 2018. Zonder blikken of blozen 
- de Rijksoverheid moet dat maar 
doen - wordt dat nu geschrapt. Of 
Castricum vooroploopt in gemeen-
telijke uitgaven voor duurzaam-
heid? Bepaald niet. In feite gaat het 
om een kleine bijdrage. Financie-
ring van de energietransitie komt 
van de Provincie en Rijksoverheid 
en vaker gekoppeld aan de voor-
waarde dat ook de gemeente een 
bijdrage levert. Castricum wil de 
komende jaren helemaal stoppen 
met die gemeentelijke bijdrage. 
Tegen dit voornemen stemden 
D66, Groen Links, Vrije Lijst, PvdA, 
Leo van Schoonhoven en Marjo 
Husslage.

Mokerslag
Mariska El Ouni, fractievoorzitter 
van D66 noemde het een moker-
slag voor de vele inwoners die 
hechten aan de energiestransitie. 
Aart Waterman van Groen Links: 
,,Het is een provocatie.” Tot 2023 
stond er 250.000 gereserveerd voor 
incidentele projecten en CALorie. 
Die worden nu geschrapt. Groen 
Links nam het initiatief tot een 
amendement. Gesteund door 
PvdA, Husslage en Van Schoon-
hoven met de strekking dat de 
Raad nog maar een half jaar 
geleden de posten voor duurzaam-
heid voor 2023 vaststelde en de 
klimaatproblematiek sindsdien niet 
minder urgent is geworden. Dat 
amendement haalde het niet.

De oorlog tegen onze kinderen

Zo noemde columnist Tommy 
Wierenga het omdat: ,,We laten ons 
kinderen een verschroeide aarde 
na, woest en ledig.” Tenzij we snel 
en voortvarend handelen. Op 20 
april verhoogt Europa het klimaat-

doel naar 55 procent CO2-daling in 
2030 en ferm beleid is meer dan 
noodzakelijk. Diezelfde week 
meent de raad in meerderheid dat 
de beperkte �nanciële middelen 
voor klimaat in Castricum wel 
geschrapt kunnen worden. Deze 
raadsmeerderheid (VVD, CDA, 
CKEN, GDB, Forza) heeft één argu-
ment: ‘taken die vanuit het rijk 
komen, mogen niet leiden tot 
hogere lokale lasten’,” zo verwoordt 
Jeroen Slot van de VVD het. Een 
hal�aar geleden en bij het raads-
programma werd daar anders over 
gedacht.

CALorie
Het schrappen van klimaatgelden 
treft ook en vooral projecten van 
CALorie. De voorzitter van CALorie 
Hans Gaillaard is not amused. ,,Het 
is bizar omdat het draagvlak voor 
klimaat onder inwoners heel groot 
is. Ons ledental groeit gestaag. 
Castricummers denken na en 
maken zich zorgen over de 
toekomst van onze (klein) kinderen. 
Zelf ben ik me ook eerst op wat 
latere leeftijd gaan realiseren dat 
we moeten handelen in het belang 
van onze kinderen en kleinkin-
deren in het belang van toekom-
stige generaties. Ik ben daardoor 
niet activistisch geworden maar 
wel bewust dat we de CO2-uitstoot 
moeten verlagen. Iedereen kan en 
moet een bijdrage leveren. Ook de 
gemeente! CALorie draait projecten 
die vanuit inwoners en of de 
bedrijven zelf komen. De verduur-
zaming van de Castricummer Werf 
bijvoorbeeld is een initiatief van de 
bedrijven en CALorie in samenwer-
king met de gemeente. Bewonersi-
nitiatieven zijn springlevend maar 
hebben soms wel een �nancieel 
steuntje in de rug nodig. Veel kan 
met vrijwilligers maar niet alles. 
Calorie heeft tien jaar de klimaat 
kar in Castricum getrokken nu er 
zicht komt op wat meer �nanciële 
ruggensteun vanuit de gemeente 
schrapt de Raad dat weer. 
Onbegrijpelijk!”

Raad in Castricum schrapt 
financiële middelen voor klimaat
In de ontstane crisis rondom de begroting in de gemeente sneuvelt er 
veel. Een van die zaken die geschrapt wordt zijn de gemeentelijke 
uitgaven voor ‘klimaat’. Dat gaat jaarlijks om een bedrag van 200.000 in 
2023 en 250.000 euro in 2024.

Door Aart Tóth

Volgens de gemeentelijk markt-
meester Bart Lengers bij de start 
waarschijnlijk nog met de beper-
kingen rondom coronaregels, dus 
alleen food! Misschien dat er na de 
start versoepelingen komen, maar 
het is nog te vroeg om daarop 
vooruit te lopen. Wie je er sowieso 
aantreft is natuurlijk de kaasboer met 
een keur aan kazen, warme bakker 
Bak‘m, de Pluktuin, Groene slager 

Hans van Borre en de Duintuin. Ook 
een kraam met de heerlijkste Itali-
aanse pasta’s, pesto’s en olijfolie. 
Verder worden er pogingen onder-
nomen de ‘Tru�el Sisters’ uit Limmen 
ook te verleiden plaats te nemen op 
de markt, met hun eigen gefabri-
ceerde slagroom-, advocaat-, limon-
cello- en amaretto-tru�els. 

Een lust voor het oog, de tong en 
voor de streekmarkt in Bakkum elke 
woensdag vanaf 5 mei.

Streekmarkt Bakkum start weer
Bakkum - Ja hoor, het voorjaar is gestart, of je nu wilt of niet. Dat is ook 
van toepassing voor de streekmarkt op het Strandvindersplein in 
Bakkum, die voorlopig weer tot eind september elke woensdag vanaf 5 
mei zijn waren prijsgeeft.

Elke woensdag een keur aan versproducten op de streekmarkt. Foto: Aart TóthRegio - Op 6 mei organiseert De 
Hoofdzaak een online themabij-
eenkomst over het thema 
eenzaamheid. Gastsprekers 
zullen vertellen over hun erva-
ringen met eenzaamheid, maar 
ook over hun herstel.

Eenzaamheid is je niet verbonden 
voelen met anderen. Je mist hechte 
en emotionele banden met 
anderen. Sommige mensen zijn 
eenzaam omdat ze alleen zijn. Maar 
je kunt ook eenzaam zijn, ondanks 
dat je mensen om je heen hebt. Op 
dezelfde manier ziet het herstel van 
eenzaamheid er ook verschillend 
uit. 
Waar sommigen de eenzaamheid 
proberen op te lossen door mensen 
te ontmoeten, proberen anderen 
juist het alleen zijn te leren waar-
deren. Er is tijdens deze themabij-

eenkomst ruimte voor vragen en 
het delen van eigen ervaringen van 
iedereen die deelneemt. Belangstel-
lenden kunnen zich via www.rcode-
hoofdzaak.org voor deelname 
aanmelden.

De Hoofdzaak
De Hoofdzaak is een organisatie 
voor en door mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Erva-
ringsdeskundige vrijwilligers 
helpen mensen die worstelen met 
psychische problemen bij hun 
persoonlijk en maatschappelijke 
herstel. 

De Hoofdzaak organiseert maande-
lijks een online bijeenkomst 
rondom een actueel thema. Deze 
zijn voor iedereen te volgen op de 
eerste donderdag van de maand 
van 12.00 tot 13.30 uur.

Online themabijeenkomst 
over eenzaamheid

Castricum - Volgend jaar bestaat 
RKSV Vitesse ’22 honderd jaar. Dat 
zal het komende jaar niet onge-
merkt voorbij gaan. Ondanks de 
huidige COVID-19-maatregelen zal 
op gepaste wijze worden stilge-
staan bij dit heugelijke feit.

Om alle leden, oud-leden en geïnte-
resseerden goed te kunnen infor-
meren omtrent dit jubileum heeft 
Vitesse ’22 een speciale website 
gelanceerd. Het mooie van het 
ontstaan van deze website is dat 
deze is gemaakt door Klaas Schuijt, 
huidig speler van het derde elftal van 
Vitesse ’22. Met zijn bedrijf Blauwe 
Monsters heeft Vitesse ’22 nu een 
website om trots op te zijn!
Op de website is informatie te vinden 
over het programma van alle festivi-
teiten. Zo wordt de reünie, die op 7 
mei 2022 zal worden georganiseerd, 
speciaal uitgelicht. Dit moet één van 
de hoogtepunten van het jaar gaan 
worden. Informatie met betrekking 
tot sponsors en sponsoring is ook 
voor geïnteresseerden zichtbaar. Van 
de hoofdsponsors heeft men tevens 
een banner op de site geplaatst.
Aan deze website zijn tevens meer-
dere kanalen op sociale media 
verbonden, zodat voor degenen die 
dat willen, de laatste nieuwtjes en 
informatie à la minute gecommuni-
ceerd worden. Op deze kanalen 
zullen verder ook verslagen en 
impressies van activiteiten worden 
getoond.
De organisatie van het honderdjarig 
bestaan verwacht dat deze nieuwe 
communicatiemiddelen als een spin 
in het web zullen gaan fungeren. Zo 
zal voor de diverse evenementen ook 
de hulp van (oud)leden worden 
gevraagd.
Deze speciale jubileumwebsite zal 
naast de reguliere website van 
Vitesse ’22 draaien. Voor zaken met 
betrekking tot trainingen en hopelijk 
straks ook weer wedstrijden en 
openingstijden van de kantine kan 
de huidige Vitesse ’22 website nog 
steeds worden geraadpleegd. 
Nieuwsgierig geworden? Iedereen 
kan de website zelf via 
www.100jaarvitesse22.nl bekijken.

Nieuwe website voor 
100 jaar Vitesse ’22
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Door Hans Boot

Castricum - Op de hoek van de Van 
Oldenbarneveldweg en Zeeweg 
wordt door de plaatselijke aannemer 
AC Borst Bouw met man en macht 
gewerkt om de appartementen van 
de ZorgSpecialist uit Santpoort-

Noord volgens planning op te 
leveren. De kleinschalige woonvorm 
in het voormalige PWN-kantoor is 
bestemd voor mensen met (begin-
nende) dementie of andere kwets-
bare ouderen die enige zorg nodig 
hebben. Otto Korstenbroek en zijn 
partner Esther Vink, die samen eige-

naar zijn van de ZorgSpecialist, kijken 
uit naar de ingebruikname: ,,We 
hopen op 1 mei open te gaan en de 
eerste bewoners dat weekend te 
mogen ontvangen. Er zijn nog een 
paar kamers beschikbaar, maar we 
verwachten dat die niet lang leeg 
staan omdat er veel animo voor is.”

Verbouwen Fochteloo op schema

De aanbouw van de woonvorm, waarin een appartement en de gemeenschappelijke woonkamer met keuken worden 
gerealiseerd. Foto: Hans Boot

Door Aart Tóth

Bij Café De Stiefel is het al een drukte 
van belang, niet met klanten maar 
met het opknappen van terrasmeubi-
lair. Een kwastje verf voor de randen 
van het terras en: ,,Als ik zo klaar met 
verven ben ga ik meteen naar het 
tuincentrum om de bloembakken te 
vullen”, aldus Marjan. Daarbij is ze 
toch wel enigszins benauwd dat de 
minimale vrijheden misschien weer 
teruggeschroefd worden, met aanvul-
lend: ,,Al zijn de tijden minimaal, ik 
snak naar gezelligheid.” Bij steakhouse 
‘Bij de Buurvrouw’ staat het terras al 
helemaal klaar en is het een kwestie 

van aanschuiven.
Op het Dorpsplein is het een beetje 
een dilemma; de terrasafscheidingen 
zijn al weggehaald. Ook zijn er al 
zonneschermen verwijderd, om plaats 
te maken voor hun nieuwe �exibele 
overkapping. Zeker ook daar onzeker-
heid over maar zes uurtjes terras, met 
alleen maar drankjes. Twee personen 
per tafel en vooraf bespreken, 
hetgeen ook ter plaatse mag. Fase Fier 
in Bakkum is blij dat het terras weer 
open mag en is er klaar voor. ,,De 
beperkte tijden zijn geen probleem 
voor een drankje en na 18.00 zijn we 
nog open voor Take Away. De week 
erna, 5 mei, combineren wij het 

uitzetten van het terras met de eerste 
dag van de Streekmarkt die dan 
begint.”

‘t Hoorntje in Akersloot is er ook klaar 
voor. Bij monde van Hans Dekker: ,,De 
eerste dag, de 28e, zijn we misschien 
open, maar erna zeker de vrijdagen, 
zaterdagen en zondagen. We zorgen 
ervoor dat alle eisen worden ingewil-
ligd, zoals anderhalve meter tussen-
ruimte, kuchschermen, twee per tafel 
en de tap open tot 18.00 uur. Daarna 
wordt het probleem voor de handha-
ving. Uiteraard hopen we op versoe-
pelingen, zodat het hele team weer 
volop aan het werk kan. Wij zijn er 
klaar voor”, laat hij weten. Snackbistro 
De Toren heeft de parasols al staan en: 
,,Tafels en stoelen hoeven alleen maar 
te worden uitgezet, waarbij de hele 
hap buiten op het terras kan worden 
opgegeten inclusief drankje. Het 
enige wat daarbij hoort is de zon.’’ We 
hopen dat bezoekers van de terrassen 
zich aan de regels houden, waarna in 
de komende tijd meer versoepelingen 
zullen worden toegestaan.

Castricum/Akersloot - Zijn het niet de horecaondernemers die staan te 
trappelen, dan zijn het wel de ‘liefhebbers’ die zich aanmelden om lekker 
op het terras plaats te nemen. Misschien maar goed dat de ingangsdatum 
op een doordeweekse dag valt, anders wordt het knokken voor een 
plekje. Natuurlijk zijn de weersomstandigheden van grote invloed op die 
stormloop om te gaan genieten van een heerlijk tapbiertje of gekoeld wit 
wijntje. Het enige jammere is dan wel de tijd waarop dit allemaal moge-
lijk is. Vanaf woensdag de 28e april mag je vanaf 12.00 tot 18.00 uur 
plaatsnemen op een terras. De vlaggen die wapperen zullen waarschijn-
lijk van de biermerken zijn.

Vlaggen uit op de terrassen
Marjan van Café De Stiefel ziet het wel zitten en is begonnen met opknappen. Foto: Aart Tóth

Door Hans Boot

Castricum - Na een lockdown van 
ongeveer een half jaar opent ook 
Arthur van den Berg, eigenaar van 
strandpaviljoen en hotel Zoomers, 
op 28 april het strandterras op de 
toegestane tijden. Zijn reactie: ,,We 
zijn toch wel blij dat er weer wat kan. 
Dat smaakt naar meer. Gelukkig 
kunnen we onze bezoekers op een 
verantwoorde manier ontvangen, 
omdat er genoeg ruimte is. Ondanks 

dat we een lastige tijd achter de rug 
hebben, heb ik mij door het goed 
draaiende hotel nog geen zorgen 
hoeven te maken over de continuï-
teit. Ook heb ik niemand hoeven te 
ontslaan. Ondertussen heeft het 
paviljoen een nieuwe uitstraling 
gekregen die vergelijkbaar is met het 
concept van HKliving dat in het hotel 
is toegepast. Een volledige personele 
bezetting staat vanaf nu weer klaar 
om iedereen van dienst te zijn en 
heeft er veel zin in!” 

We mogen weer open!

Het terras wordt alvast getest. Lotte Schuijt en Wesley Kapel bedienen Arthur van 
den Berg (links) en bedrijfsleider Mitchel Tirion. Foto: Hans Boot

LEZERSPOST

Wat is het toch jammer dat de gemeenteraad niet luistert naar haar 
bewoners! Neem nu het Skulper-project in Akersloot. Vanwege ‘het alge-
meen belang’ (VVD-uitspraak) heeft men niet naar de bewoners van de 
Molenbuurt (>65%) willen luisteren. In verband met nog meer verkeer 
door deze straat (onoverzichtelijke bochten, geen stoepen) hebben de 
bewoners destijds geprotesteerd tegen een tweetal aansluitingen aan de 
Molenbuurt in plaats van een afvoer via het aan te leggen Skulper-terrein. 
Er was immers daar ruimte genoeg voor! Nu zoekt de gemeente ten 
behoeve van haar bewoners een aansluiting vanaf de Skulper langs de 
WSVA (voormalig zwembad) richting Laamens. Daar zijn immers, met wat 
aanpassingen, mogelijkheden voor. Zo zouden de bewoners via ’t Stet 
over de afgewezen Skulperweg richting Laamens kunnen lopen! Wat een 
verrijking voor de wandelaars! Maar, helaas, ‘het algemeen belang’ ging 
voor... Wordt een korte wandeling...

Dolf Dalmeijer

Ontsluiting De Skulper

Castricum - Op vrijdag 30 april vindt 
bij de Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 113 de maandelijkse inzameling 
plaats ten bate van de Voedselbank. 
Door elke maand houdbaar voedsel in 
te zamelen zorgen de vrijwilligers van 
de kerk ervoor dat de bu�ervoorraad 
van de Voedselbank steeds weer kan 
worden aangevuld. Dat is hard nodig, 
want door de coronacrisis steeg het 
aantal huishoudens dat afhankelijk is 

van de Voedselbank. Zoals elke maand 
zal bij de kerk ook een donatiebox 
staan voor het ontvangen van gelde-
lijke giften. Nieuw is de mogelijkheid 
ook spaarpunten van Douwe Egberts 
in te leveren. Met deze punten kan de 
Voedselbank pakken ko�e ontvangen 
om uit te delen. De gebruikers van de 
Voedselbank zullen u zeer dankbaar 
zijn. Zoals gebruikelijk is de inzame-
ling vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Inzameling voor voedselbank

Castricum - Deurdrangers zijn 
simpel te gebruiken om de warmte 
binnen te houden. Met een dranger 
voorkom je dat kostbare warmte uit 
de woonkamer wegstroomt naar de 
hal/gang. Je kunt zo’n dranger 
plaatsen op het scharnier van de 
deur. Het is even wennen, maar 
werkt comfort verhogend en je 
bespaart heel wat! Het is een 
eenvoudig klusje om zo’n dranger te 
monteren. Aan de slag!

Tip van energiecoach Paul Krom

Energiecoach Paul Krom. 
Foto: aangeleverd
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Door Henk de Reus

Nelson Bult (77) werd op 6 september 
1943 geboren. Hij was te jong om iets 
van de oorlog mee te krijgen. Op latere 
leeftijd hoorde hij van z’n ouders 
welke belangrijke rol de ouderlijke 
woning in de Tweede Wereldoorlog 
speelde. De verhalen van toen zijn 
goed bewaard gebleven, evenals een 
aantal foto’s. Nelson vertelt er graag 
over.

Rechtvaardigheidsgevoel
,,Mijn ouders, Jan en Trijntje Bult, 
waren heel sociaal en hadden een 
groot gevoel van rechtvaardigheid. 
Voor de oorlog boden zij al onderdak 
aan personen die om welke reden dan 
ook in Duitsland niet meer gewenst 
waren omdat ze tegen het Nazi regime 
waren. In deze periode hadden m’n 
ouders al contact met Jan Brasser uit 
Uitgeest. Zowel hij, als mijn ouders en 
mijn oom waren lid van de Communis-
tische Partij Nederland (CPN). Vanaf 
1941 werd het riskant om onderdui-
kers op te nemen. Mijn ouders namen 
het risico voor lief. Het is wel eens 
gebeurd dat de Duitsers een razzia 
hielden en bij ons aan de deur 
kwamen. Hannie Schaft lag toen 
boven te slapen. Omdat in die periode 
de bof heerste wisten mijn ouders de 
Duitsers buiten de deur te houden.”

Verzet
Jan Brasser werkte in het begin van de 
oorlog als smelter bij het toenmalige 
Hoogovens. Hij saboteerde het proces 
waardoor er onvoldoende staal voor 
de Duitsers kon worden geleverd. Toen 
men dit in de gaten kreeg ging hij 
ondergronds verder in het verzet. 
Nelson: ,,Via Jan Brasser kwamen mijn 
ouders in contact met het Zaans 
Verzet. Ze boden ook onderdak aan 
verzetsmensen. Jan Bonekamp uit 
IJmuiden was een van hen. Begin 1944 
kwam hier Hannie Schaft uit Haarlem 
bij.’’

Nelson vervolgt: ,,Dan weer verbleven 
zij een tijdje op ons huisadres, dan 
weer trokken zij er enkele dagen op uit 
om opdrachten uit te voeren die zij 
van het verzet kregen. Mijn ouders 
wisten niet wanneer ze kwamen en 
waar ze naartoe gingen. Als ze 
aankwamen openden ze het raampje 
in de voordeur (dit was niet aan de 
binnenkant afgesloten), staken hun 
hand er doorheen en openden het 
opdekslot aan de binnenzijde. Als zij 
bij ons waren sliep het hele gezin 
beneden en zij op de twee slaapka-
mers boven. De buren hebben nooit 
geweten dat wij verzetsmensen in huis 
hadden. Overigens lag de ouderlijke 
woning toen verscholen achter groen, 
zodat deze vanaf de weg niet opviel ”

Verzetswapens werden verstopt onder 
de hooiberg. Bonekamp en Schaft 
verborgen hun eigen wapens onder 
het matrasje van de kinderwagen. 
Deze stond onder de kapstok. Nelson: 
,,Mijn moeder wist aanvankelijk niet 
van de wapens. Op een dag legde m’n 
moeder mij in de kinderwagen en 
zette deze buiten op het bleekveld. 
Toen Jan Bonekamp en Hannie Schaft 
erop uit wilden gaan en ze de kinder-
wagen niet zagen staan vroegen ze 
aan m’n moeder waar deze was. M’n 
moeder zei dat deze buiten stond en 
dat ik erin lag te slapen. Ze zeiden dat 
ze hun ‘paraplu’s’ uit de kinderwagen 
wilden halen. M’n moeder begreep 
direct dat ‘paraplu’s’ codetaal was voor 
wapens. Ze zei dat ze maar moesten 
wachten totdat ik weer wakker was. Ze 
was niet te vermurwen. Jan Bonekamp 
is toen de tuin maar gaan scho�elen 
en Hannie Schaft trok zich terug op 
haar slaapkamer.

Toen mijn moeder door kreeg 
waarmee ze zich bezig hielden vroeg 
ze Hannie Schaft eens of ze het niet 
vreselijk vond om mensen om te 
brengen. Ze kreeg als antwoord 
‘Trijntje, als wij dit niet doen brengen 
deze mensen veel meer onschuldige 
mensen om het leven’.”

Liquidatie
Via Jan Brasser kreeg het tweetal de 
opdracht om Willem Ragut te liqui-
deren. Ragut was NSB´er en werkte 
voor de Sicherheitsdienst. In deze 
hoedanigheid was hij verantwoordelijk 
voor de arrestatie van verschillende 
verzetsmensen. Op de vroege ochtend 
van 21 juni 1944 reden Jan Bonekamp 
en Hannie Schaft op de �ets van 
Limmen naar Zaandam en tro�en 
Ragut op de Westzijde aan. Hier ging 
het mis. Ragut was op weg van zijn 
huis naar het politiebureau, toen 
Hannie Schaft hem in de rug schoot. 
Ragut hield rekening met een aanslag 
op zijn leven en droeg twee pistolen 
bij zich. Hij slaagde er nog in om Jan 
Bonenkamp in de rug te schieten. De 
laatste liep zwaar gewond een woning 
binnen. De bewoonster wist niet wat 
ze met de situatie aan moest en waar-

schuwde de politie, die vervolgens de 
Sicherheitsdienst inschakelde. Bone-
kamp werd gearresteerd en verhoord 
voordat hij aan zijn verwondingen 
overleed. Hannie Schaft is in paniek 
naar Limmen terug ge�etst. Kort 
voordat Jan Bonekamp stierf noemde 
hij onder druk van de Duitsers nog de 
naam van Hannie Schaft. In zijn porte-
feuille droeg hij een foto bij zich die de 
Duitsers van pas kwam toen zij Schaft 
negen maanden later arresteerden.

Jan Brasser
Na de oorlog bleef het contact tussen 
de ouders van Nelson en Jan Brasser 

bestaan. Jan Brasser (schuilnaam ‘Witte 
Ko’), wilde na de oorlog terugkeren bij 
Hoogovens, maar werd door het 
bedrijf geweigerd. Hij werd als een 
communist gezien en hiervoor was 
geen plek. Zelfs niet voor een verzets-
held die met een medaille van 
Koningin Wilhelmina was geëerd. 
Vakbond FNV zette zich vorig jaar in 
voor eerherstel van Jan Brasser. Zijn 
dochter en kleindochter onder-
steunden dit initiatief. Zij drongen aan 
op postuum eerherstel bij de directie 
van Hoogovens. Het leidde ertoe dat 
de staalfabriek verzetsheld ‘Witte Ko’ 
postuum eerherstel verleende door 
zijn naam te verbinden aan het plant-
soen bij het Hoogovensmonument. 
Verder zal er een door historicus Filip 
Bloem geschreven boek over de 
verzetsheld uitkomen. De kosten van 
deze uitgave worden gedragen door 
de staalfabriek.
Nelson is blij met deze initiatieven. 
,,Deze man verdient het. Er is alleen 
tussen Krommenie en Assendelft een 
tunnel naar hem vernoemd. Zelfs in 
Uitgeest, zijn voormalige woonplaats, 
vind je niets terug wat aan hem herin-
nert. Eigenlijk zou de naam van Jan 
Brasser aan een plantsoen of iets 
dergelijks in Limmen verbonden 
moeten worden. Het zou geweldig zijn 
als de gemeente zich hiervoor wil 
inzetten. Het plantsoen in het plan 
Amberlint zou zich hiervoor uitstekend 
lenen.

Limmen - Nelson Bult hoorde pas jaren na de oorlog van z’n ouders dat Hannie Schaft zich destijds schuil hield 
in de ouderlijke woning aan de Pagelaan. Ook vernam hij toen dat er in deze periode wapens onder zijn matras 
in de kinderwagen lagen. Deze werden gebruikt om ‘foute mensen’ mee te liquideren.

Kleine Nelson sliep boven het 
moordwapen van Hannie Schaft

Nelson Bult voor de woning aan de Pagelaan nr. 8, waarin Hannie Schaft zich in de oorlog schuil hield. Foto: Henk de Reus

De familie Bult in 1946, met Nelson geheel links. Foto’s: aangeleverd, nabewerkt 
Henk de Reus

Hannie Schaft (1920-1945) en Jan Bonekamp (1914-1944) verbleven tijdens de 
oorlog een periode in Limmen. 

Kinderwagen Nelson (inzet pistool Hannie Schaft).

Jan Brasser (1908-1991) had een 
spilfunctie in het verzet.
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Door Hans Boot

Tijdens de behandeling in de raads-
commissie bleek dat het vraagstuk 
zeer complex was en niet zomaar even 
met ‘ja’ of ‘nee’ kon worden opgelost. 
Dat had vooral te maken met de 
beperkte marktruimte voor een extra 
supermarktvestiging, wat een van de 
belangrijkste conclusies uit het onder-
zoek was. Daarnaast werd over ’t alge-
meen geconstateerd dat het toestaan 
van een nieuwe supermarkt het 
gevaar oplevert dat dit negatieve 
gevolgen heeft voor de bestaande 
voorzieningen, waarvoor ook door 
bureau Stec Groep in het Distributie 
Planologisch Onderzoek (DPO) wordt 
gewaarschuwd. Veel raadsleden 
vroegen zich ook af of een nieuwe 
supermarkt überhaupt wel nodig is, 
omdat het centrum en Geesterduin 
voldoende te bieden heeft.

Een ander argument om voorzichtig 
te zijn, is de vraag wat er gebeurt met 
de DekaMarkt (nu DEEN) aan de 
Torenstraat, als er ook een Deka op de 
locatie van Dreef Beheer aan de 
Stetweg wordt gevestigd. Unaniem 
waren de raadsleden het er namelijk 
over eens dat een nieuwe supermarkt 
op het Kooiplein uitgesloten is. Als 
rode draad door het debat liep het 
plan om woningen (waarvan een deel 
sociaal) boven een nieuwe supermarkt 
te realiseren. Daar heeft ons dorp 
immers schreeuwend behoefte aan en 
de kans daarop lijkt verkeken als beide 
initiatieven worden afgewezen. 
Daarom gingen er toch stemmen op 
om de haalbaarheid in Bakkum nader 
te onderzoeken.

Handen ineen
Aan het eind van de vergadering deed 
Leo van Schoonhoven (Fractie Van 
Schoonhoven) een poging om uit de 
impasse te komen door een vlam-
mend betoog te houden. Hij zei: ,,Vijf-
tien jaar geleden werd op basis van 
dezelfde argumentatie als nu de bouw 
van een supermarkt in Bakkum voor-
komen. Als je die nu toestaat betekent 
dat het opgeven van de Torenstraat. 
Dat kan, maar dan moet je ieder van 
de daar aanwezige ondernemers een 
vergoeding geven voor alle kosten. 
Misschien is het wel mogelijk om een 
wat breder scenario te volgen. Dat 
betekent woningen op het Kooiplein, 
een winkel plus woningen op de 
Stetweg en de Aldi naar het pand van 
DEEN om de Torenstraat ‘in de lucht’ te 
houden. In de voormalige Aldi kan 
dan een Action komen. De winkel-
ruimte op en rond het Bakkerspleintje 
kan vervolgens in kleinere units opge-
deeld worden. Mogelijk kunnen de 
ondernemers van het Kooiplein dan 
die kant op. Voorzitter, supermarkten 
toevoegen op de ‘postzegel plakken 
manier’ doen we voor niemand anders 
dan de projectontwikkelaars. De beste 
oplossing is als de drie projectontwik-
kelaars van Kooiplein en de Stetweg 
(Cambium, Fruitema en Dreef Beheer) 
de handen ineen slaan en samen met 
onze ondernemers tot een integraal 
plan komen.”
Van Schoonhoven kreeg voor zijn 
voorstel niet alleen bijval van verschil-
lende raadsleden, maar ook 
EZ-wethouder Ron de Haan reageerde 
begripvol: ,,De oproep tot samenwer-
king lijkt me evident. Dit vereist een 
nieuwe studie, waarmee het college 
bij u terugkomt.”

Castricum - Twee weken geleden zijn aan de raad de uitkomsten gepre-
senteerd van het DPO-onderzoek naar de vraag of er marktruimte is voor 
een extra supermarkt in Castricum of Bakkum. De discussie over dit 
onderwerp riep afgelopen donderdag zoveel vragen op dat een nieuwe 
studie nodig wordt geacht voordat besluitvorming wenselijk is.

Nieuwe supermarkt vereist 
integrale aanpak

Door Aart Tóth

De kramen men kleding, sokken, sjaals, 
jurken, �etsonderdelen, horloges en 
meer van dat soort zaken, kunnen 
weer opgesteld worden. Eindelijk weer 
een volwaardige markt, waar zelfs de 
ambulante handel in food de 
loftrompet schalt. Mede omdat er de 
laatste lange maanden wel een uitbrei-

ding was waar te nemen van food-
kramen, wordt het een beetje 
inschuiven voor het goede doel. Uiter-
aard komt dit ten goede aan de leef-
baarheid in het dorpshart. Naar 
verwachting zullen ook op de streek-
markt in Bakkum ingaande 5 mei de 
lege plaatsen weer gevuld worden 
met non-food streekproducten. We 
komen elkaar tegen 30 april of 5 mei!

Weekmarkt weer vanouds 
inclusief non-food

Gezelligheid weer volop met food en non-food op streek- en weekmarkt. 
Foto: Aart Tóth

Castricum - Marktbezoekers kunnen hun hart weer ophalen met ingang 
van vrijdag 30 april. Na lange maanden van afwezigheid, met alleen 
food-kramen op de vrijdagse weekmarkt, is het weer toegestaan met 
non-food te verschijnen.

Door Hans Boot

Drie kwartier debatteren is voor een 
raadscommissie eigenlijk veel te kort 
om spijkers met koppen te slaan. 
Vooral als het gaat om de bestem-
ming van een belangrijke bouwlo-
catie. Dat bleek afgelopen 
donderdag toen het leegstaande 
Montessorigebouw inclusief het 
naastgelegen grasveld aan de orde 
was. Voor de vergadering hadden 
zich drie insprekers aangemeld. 
Daarvan kwamen de huisartsen 
Wendy van der Maarel en Elmer 
Leemhuis het eerst aan het woord. 
Zij vertegenwoordigden de praktijk 
aan Dorcamp 1, die via een brief van 
5 februari aan college en raad 
hadden aangegeven dat hun praktijk 
dusdanig was gegroeid dat er 
behoefte is aan een nieuw onder-
komen. De artsen legden uit dat dit 
alles te maken had met de steeds 
grotere verplaatsing van de zorg 
vanuit de ziekenhuizen naar de huis-
artsen. Op een vraag van Herman 
Sterken (GDB) over het benodigde 

oppervlak werd geantwoord dat 
gedacht werd aan circa 280 m2.

Toezegging
Omdat het schoolterrein beschouwd 
wordt als een beoogde locatie voor 
de bouw van een Integraal Kind 
Centrum (IKC) voor Castricum-Oost, 
stelde Gerard Brinkman (GroenLinks) 
de vraag of de artsen bezwaar 
hadden tegen een combinatie van 
een praktijk en IKC. Het antwoord 
daarop was ‘nee’. Ada Greuter (PvdA) 
vroeg zich af of een dependance een 
tijdelijke oplossing was voor het 
ruimtetekort, maar daar hadden de 
artsen nog niet naar gekeken.
Vervolgens mocht Els Kok namens de 
stichting Tabijn, de Intergemeente-
lijke Stichting Openbaar Onderwijs 
(ISOB) en basisschool De Kustlijn een 
pleidooi houden voor een nieuw IKC. 
Ze zei onder meer: ,,Voor kinderen is 
het heel goed om onderwijs en 
schoolopvang op één plek te 
hebben” en voegde daaraan toe: ,,De 
gemeente heeft ons de locatie 
Koekoeksbloem toegezegd.” Daarvan 

wilde Gerrit Krouwel (VVD) het �jne 
weten en vroeg daarom wanneer en 
hoe deze toezegging was gedaan. De 
inspreekster moest het antwoord 
daarop echter schuldig blijven. In 
verband hiermee merkte portefeuil-
lehouder Ron de Haan op dat er in 
2019 en 2020 met beide schoolbe-
sturen is gesproken. Als voordeel van 
de locatie aan Koekoeksbloem 
noemde hij ‘dat de kinderen gedu-
rende de bouw niet naar een ander 
gebouw hoeven’. Bovendien wilde de 
wethouder het speelveld graag 
behouden.

Roel Beems (CKenG) vroeg of de 
samenwerking tussen een commer-
cieel bedrijf voor de opvang en een 
onderwijsinstelling praktisch moge-
lijk was, waarop bevestigend werd 
geantwoord.

Motie
De motie ‘Sociale en middeldure 
huurwoningen’ van GDB en VVD 
behoefde ook nog enige toelichting, 
wat Herman Sterken voor zijn reke-
ning nam: ,,Sinds 2018 is deze in 
beeld. Wij hebben dringend 
behoefde aan nieuwe woningen, 
waarvoor het schoolterrein plus het 
grasveld een prima locatie vormen. 
Uiteraard werd hij bijgevallen door 
Gerrit Krouwel van mede-indiener 
VVD. Hij zei: ,,Je moet een keuze 
maken tussen woningen en onder-
wijs, waarbij de prioriteit bij woning-
bouw ligt. Een huisartsenpraktijk 
moet echter ook mogelijk zijn.”

Nadat Gerard Brinkman had gesteld 
dat je een IKC kunt vergeten als de 
motie wordt aangenomen, moest 
voorzitter Tim de Heer (DeVrijeLijst) 
concluderen dat vergadertijd om was 
en de inhoudelijke bespreking en 
besluitvorming moesten worden 
doorgeschoven tot na het reces van 
het gemeentebestuur. Op z’n vroegst 
staat dit onderwerp dus 20 mei op de 
agenda.

Castricum - Het voormalige schoolgebouw van de Montessorischool aan 
de Koekoeksbloem staat alweer bijna een jaar leeg in afwachting van een 
nieuwe ontwikkeling. De besluitvorming hierover laat echter nog wel 
even op zich wachten.

Invulling locatie Koekoeksbloem 
voorlopig doorgeschoven

Het grasveld dat GDB en VDD willen bestemmen voor woningbouw. Foto: Hans Boot

Castricum - Voorzichtig gaan onze 
kooitjes, die gesloten waren 
vanwege de COVID-19-maatre-
gelen, weer open. Dat geldt ook 
voor Wereldwinkel Castricum. Om 
dat te vieren, mogen de vilten 
vogeltjes, gemaakt door ‘Sjaal 
met Verhaal’ voor een euro 
minder de winkel uitvliegen. Als 
openingsaanbieding kosten ze 
4,50 euro.

Er zijn nog meer mooie producten 
van www.sjaalmetverhaal.nl zoals 
sjaals, haarbanden, plaids en onder-
zetters. Deze organisatie creëert 
hiermee werk voor vrouwen in Thai-
land en Nepal. 
Door aankoop van hun producten 
wordt armoede bestreden en hun 
leven verbeterd. Ook worden Nepa-
lese projecten ondersteund: een 
kindertehuis in Pokhara en een 
medische post in Necha. Daarnaast 
zijn er veel cadeautjes voor 
Moederdag! Een dunne of dikkere 
sjaal met bijpassende sieraden in 
eigentijdse en frisse lentekleuren. En 
vergeet dan ook niet om moeder te 
verwennen met lekkere thee, ko�e 

of chocolade! Of kies een heerlijk 
�esje wijn. Juist nu is het belangrijk 
dat we spullen van Fair Trade-produ-
centen kopen zodat ook zij de 
coronacrisis kunnen doorstaan. 
Vanaf woensdag 28 april is de winkel 

aan de C.F. Smeetslaan 4 open op de 
volgende tijden: dinsdag tot en met 
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur. Het 
laatste nieuws van Wereldwinkel 
Castricum vind je op Facebook en 
Instagram.

Wereldwinkel weer geopend!

De vilten vogeltjes van ‘Sjaal met een verhaal’ zijn tijdelijk een euro goedkoper. 
Foto: aangeleverd
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Door Aart Tóth

Castricum - Omdat alle onderne-
mers van het dorpshart dolblij zijn 
dat er weer sprake is van een beetje 
normaal je inkopen doen, laten zij 
dat weten. Buiten de detailhandel is 
het ook de horeca die wel kan feest-
vieren als het eerdaags nog 

normaler gaat worden een terras te 
bezoeken. Wel met iets meer tijds-
ruimte om ook lekker een diner op 
het terras te doen.
Dus, de blijheid van de onderne-
mers van het Ondernemersfonds 
komt tot uiting in het thema 
Moederdag wat 9 mei plaatsvindt. 
De vrijdag ervoor, 7 mei, tijdens de 

weekmarkt kan men bijgaand �guur 
van de foto tegenkomen. Die zal 
vooral de moeders van een heerlijke 
ruiker in de vorm van een roos voor-
zien of iets zoetigs aanbieden om 
mee te laten delen in de feest-
vreugde in combinatie met 
Moederdag. Het zal me een spek-
takel worden!

Blijheid rondom Moederdag
Zo kun je Hein Poel tegenkomen op vrijdag 7 mei. Foto: Simone Veldt-Bakker

Door Hans Boot

Hoewel de gemeente, mede door de 
verkoop van de Eneco-aandelen, 
over voldoende vermogen beschikt, 
was het college er niet geslaagd om 
een sluitende meerjarenbegroting 
tot en met 2024 op te stellen. 
Daarom greep de provincie eind 
vorig jaar in. De gemeenteraad kreeg 
toen de opdracht om het college aan 
het werk te zetten met een begroting 
die wel sluitend zou zijn. Daarvoor 
werd een tijdelijke commissie inge-
steld, onder voorzitterschap van 
CKenG-fractievoorzitter Roel Beems. 
Hij vertelt: ,,Nadat de commissie 
overeenstemming had bereikt over 
aanpassingen waarmee het boekjaar 
2021 zonder tekorten zou sluiten, is 
er de afgelopen maanden doorge-
werkt om aanvullende ombuigingen 
af te spreken. Daarbij ging het om 
een totaalbedrag van 5,2 miljoen 
euro voor de jaren 2022, 2023 en 
2024. De commissie werd het 15 april 
eens over een aantal maatregelen.”

Tevreden
Na het dichten van driekwart van het 
gat in de meerjarenraming, hebben 
de vier fracties VVD, CDA, CKenG en 

GDB in het weekend van 17 april 
doorgewerkt om gezamenlijk een 
oplossing te vinden voor het laatste 
kwart, de resterende 1,3 miljoen 
euro. ,,Om aan de verwachtingen van 
de provincie te voldoen, moest de 
raad daarop in zijn vergadering van 
afgelopen donderdag een klap 
geven. Daarom hebben de beraad-
slagingen tot in de nacht geduurd, 
maar we zijn eruit gekomen. Dat is 
gebeurd via ombuigingen die de 
inwoners van Castricum niet direct 
raken, zoals het uitstellen tot 2025 
van de nieuwbouw van scholen. Ook 
worden er pas in 2024 bepaalde 
maatregelen doorgevoerd betref-
fende een taakstelling voor subsidies 
en een eventuele verhoging van de 
toeristenbelasting”, aldus Beems. 
Zonder een sluitende begroting zou 
Castricum het beheer over zijn eigen 
�nanciën zijn kwijtgeraakt. 

De gemeente heeft laten weten dat 
de provincie zich bij monde van 
gedeputeerde Zaal tevreden toonde 
over de inspanningen die de 
gemeenteraad had gedaan. Naar 
verwachting zal daarmee het preven-
tief toezicht later in dit voorjaar 
worden opgeheven.

Gat in gemeentebegroting gedicht
Castricum - Omdat de gemeente door de provincie onder preventief 
�nancieel toezicht werd geplaatst vanwege te verwachten tekorten, 
kreeg de raad de opdracht om voor afgelopen maandag met een slui-
tende meerjarenbegroting te komen. Daarvoor moest donderdag tot in 
de kleine uurtjes worden vergaderd, maar het is gelukt.

Door Henk de Reus

De heer F. Bakker, Castricum
De heer F. Bakker is medeoprichter, 
voorzitter en beheerder van de 
kinderboerderij ‘Stichting ’t Dieren-

duintje’ in Castricum en zet zich al 
jarenlang in voor het dierenwelzijn. 
Hij geeft voorlichting aan bezoekers 
en begeleidt vrijwilligers met een 
beperking, dan wel afstand tot de 
arbeidsmarkt en begeleidt scholieren 

die een maatschappelijke stage bij de 
kinderboerderij lopen.

De heer W.A. Brakenho�, Castricum
De heer W.A. Brakenho� zette zich 
jarenlang in als secretaris en ringen-

commissaris van de vogelvereniging 
‘De Gevederde Vrienden’ te 
Castricum. Hij organiseerde de 
contactavonden, de jaarlijkse vogel-
show en de feestavond. Ook 
ontfermde hij zich over gewonde 
vogels. Sinds 1986 doet hij vrijwilli-
gerswerk bij de Pancratiuskerk.

Mevrouw M. Hoogerbrugge, 
Castricum
Mevrouw M. Hoogerbrugge is sinds 
2000 vrijwilliger bij Vereniging 
Kennemer IJsbaan. Daarnaast is zij 
oprichter en trainer van de 50+ 
�tnesstrainingsgroep en traint twee 
maal per week de senioren. Ook 
traint ze op de zondagmorgen een 
buitengroep. Ze motiveert deelne-
mers een gezonde levensstijl te 
volgen, onder andere door beweging 
en voeding.

De heer J.P.M. Kok, Akersloot
De heer J.P.M. Kok zet zich sinds 1998 
in als voorzitter/secretaris van de 
Stichting StoreyClub Jongerencen-
trum te Akersloot. Hij doet dit op 
diverse fronten en droeg ook bij aan 
de oprichting van een jongerenhang-
plek op de bovenverdieping van het 
jongerencentrum. Daarnaast treedt 
hij al sinds 2010 bij evenementen in 
Akersloot op als verkeersregelaar.

De heer H.J. Meijer, Castricum
De heer H.J. Meijer zet zich sinds 1996 
in als ouderling en scriba voor de 
protestantse kerk in Castricum. Hij 
coördineert de beeld- en geluidop-
namen van de diensten. Sinds 2010 is 
hij als vrijwilliger op diverse fronten 
actief bij de Stichting Uitgeester Seni-
oren. Bij de Bibliotheek Kennemer-
waard verzorgt hij sinds 2010 digitale 
workshops, schrijft het werkboek en 
zet zich in bij de tabletcafés.

De heer T.H. Pekel, Akersloot
De heer T.H. Pekel vervult sinds 1977 
verschillende bestuursfuncties bij 
hengelsportvereniging De Sander te 
Akersloot. Daarnaast organiseert hij 
wedstrijden. Vanaf 1986 tot 2011 
vervulde hij diverse bestuursfuncties 
bij de federatie Sportvisserij MidWest-
Nederland. De heer Pekel is sinds 
2015 voorzitter van kringloopwinkel 
De Tweede Ronde en bij de Sint Jaco-
buskerk te Akersloot. Ook onder-
neemt hij activiteiten voor Basis-
school De Brug.

De heer W.C. Res, Castricum
De heer W.C. Res zet zich al vele jaren 
als vrijwilliger in voor de Atletiekver-
eniging Castricum. Hij is initiatief-
nemer van de jeugdcross en was van 
1982 tot 1993 organisator van de 
bosloop. Van 1983 tot 1993 was hij 
vrijwilliger en later als bestuurslid 
betrokken bij de hardloop- en wieler-
wedstrijd De Dubbele Lus. Hij was 
ook aanjager van het project kunst-
stof atletiekbaan en organiseerde 
geruime tijd de NK Veldlopen voor 
ambtenaren.

De heer F.J.G.M. Schreuder, 
Castricum
De heer F.J.G.M. Schreuder was van 
1977 tot 1997 vrijwilliger, c.q. 
bestuurslid bij Mixed Hockeyclub 
Castricum. Hij was scheidsrechter en 
opleider van scheidsrechters. Sinds 
1997 is hij een van de drijvende 
krachten achter Stichting Castricum 
helpt Muttathara. Hij fungeert er als 
winkelleider en begeleidt stagiaires 
en scholieren. 
Daarnaast is hij onder andere 
bestuurslid bij de EHBO-Vereniging 
Castricum, c.q. het Seniorenkoor 
Castricum en vrijwilliger bij Tafeltje 
Dekje.

Castricum - Acht inwoners uit Castricum, Akersloot en Limmen werden afgelopen maandag aangenaam verrast 
met een telefoontje van burgemeester Toon Mans. Allen ontvingen het bericht dat zij waren benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Afgelopen woensdag werd het bijbehorende lintje opgespeld.

Koninklijk lintje voor acht inwoners

Na het telefoontje van de burgemeester werden de gedecoreerden verrast met oranje tompoucen. Op de foto overhandigt Els 
Verbeek (bestuurssecretariaat) deze traktatie aan mevrouw Hoogerbrugge. Foto: Henk de Reus



10,3 miljoen voor verbetering 
Noord-Hollands landschap

TOPslaap Waterbedden in 
Zaandam voor de 

ultieme slaapervaring
Zaandam - Een goede nachtrust is geen toeval, daarvoor dient een goede ‘bed-
keus’ gemaakt te worden. Dat begint bij TOPslaap Waterbedden, dat in het-
zelfde pand zit waar al sinds 1998 in Zaandam waterbedden verkocht worden 
en als specialist een grote naam opgebouwd heeft. In een ruime, twee verdie-
pingen grote, toonzaal staat een keur van waterbedden van de topmerken Ci-
tyline, Trendline en Cascade.

Heel belangrijk daarbij is het persoonlijke advies, zoals Jan van Breemen van 
TOPslaap Waterbedden uitlegt: ,,De basis is altijd hetzelfde: een warm, droog 
en hygiënisch matras die door het comfortabele warme water zo perfect onder-
steunt dat nauwelijks te voelen is waar het lichaam geraakt wordt. Niet voor 
niets wordt in de medische wereld al jaren gebruik gemaakt van waterbed-
den bij het behandelen van chronische pijnklachten en de daarmee samenhan-
gende slaapstoornissen. Door de gesloten watermatras kunnen geen stoffen of 
bacteriën nestelen, ideaal voor mensen met allergieën of astma. Maar wellicht 
is het buitengewone comfort van een waterbed wel de meest heilzame factor: 
het is bewezen dat men op een waterbed sneller inslaapt en een diepere slaap 
bereikt.” 

Een watermatras is een gesloten systeem met een buitenlaag van waterdicht 
vinyl, waardoor zich geen condensatievocht in de kern van de matras kan vor-
men. Dat betekent: geen klamme lakens en geen benauwd gevoel. Naast zeer 
ontspannend is een waterbed ook bijzonder hygiënisch doordat de afneemba-
re tijk eenvoudig gewassen kan worden en het vinyl oppervlak van de water-
matras makkelijk te reinigen is. Belangrijk is dat de keuze individueel bepaald 
wordt, een enkel- of dubbelmatras, de afwerking, de maat en de kleurstelling. 
Voor elk bed geldt wel dat het binnen een seconde stabiel is. Nadat de keus ge-
maakt is neemt TOPslaap Waterbedden alle werkzaamheden uit handen. Zo 
wordt het bed door eigen mensen geïnstalleerd en gevuld in huis. Daarna is er 
geen omkijken meer naar voor minimaal de komende twintig jaar, dus gewoon 
altijd genieten van een koel bed in de zomer en een warm bed in de winter, he-
lemaal naar eigen idee. Dat TOPslaap Waterbedden al een goede naam heeft 
opgebouwd, blijkt wel uit het feit dat door het hele land bedden worden ge-
installeerd. Jan van Breemen: ,,Er zijn kopers, bijvoorbeeld uit Friesland en Gro-
ningen, die er een ‘dagje uit’ van maken, met als hoofddoel een waterbed bij 
ons aanschaffen.” Dat kan dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 17.30 
uur, donderdag tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op maandag 
is de zaak gesloten.Topslaap.nl is de grootste waterbeddenzaak van West-Ne-
derland.

TOPslaap Waterbedden is gevestigd aan de Provincialeweg 156 in Zaandam en 
is telefonisch bereikbaar via 075-6120960 of 075-6414453. www.topslaap.nl

Een persoonlijke 
laatste bloemengroet

Samen met vader en zijn 
twee zoons zit ik om de tafel 
om het afscheid van moeder 
te bespreken. De plaats waar 
wij zitten biedt uitzicht op de 
tuin met op dat moment vele 
kleurrijke bloemen. Moe-
der was een tuinmens, dat 
was haar grote passie. Als 
later in de bespreking het 
bloemstuk voor op de kist ter 
sprake komt, is men het er 
unaniem over eens om dit te 
maken met ‘haar bloemen’. 
De bloemist die wordt bena-
derd heeft gevoel hiervoor. 
Er wordt thuis een afspraak 
gemaakt om de wensen en 
mogelijkheden te bespreken. 
Welke vorm krijgt het stuk, 
welke kleuren zijn passend 
en wat zal de grootte zijn. 
Samen met de familie wor-
den de benodigde bloemen 
en groen uit de tuin geknipt. 
Ook wordt aangeboden om 
het bloemstuk samen te ma-
ken. Deze familie heeft daar 
geen behoefte aan.

Nu was er sprake van een 
eigen tuin. Als dat niet het 
geval is kan de bloemist na 
bespreking van de wensen 
de gekozen bloemen speci-
aal inkopen. Daarna kan de 
familie onder begeleiding 

het bloemstuk zelf maken. 
Na afloop van het afscheid 
kan het persoonlijk ge-
maakte bloemstuk worden 
meegenomen naar huis om 
in de tuin neer te leggen, op 
het balkon of in huis op een 
speciaal plekje.

Als u het fijn vindt om zelf 
het bloemstuk te maken of 
om in het bloemstuk bloe-
men uit eigen tuin te laten 
verwerken, kun u via ons 
in contact komen met deze 
bloemist. 

Zelf een laatste bloemen-
groet maken is troostrijk, 
persoonlijk en een groot 
eerbetoon aan de dierbare 
overledene.

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters

Loopproblemen?!
Voetklachten, rug-, nek- 
en bilspierklachten?
Met adequate steunzolen 
kunnen wij u er vanaf 
helpen.
Voor dagelijks gebruik, 
in alle type schoenen te 
dragen, of voor allerlei 
bal- of wandelsporten 
maken wij  individuele 
steunzolen op maat. 

Wij meten uw voeten met de nieuwste techniek, d.m.v. een 
digitale voetscan en 3D-opnamen van de voeten en geven 

uitvoerige uitleg van het probleem en de oplossing.

Van Oldenbarneveldweg 1
1901 KA Castricum

Bel voor een afspraak:
Tel:  0251 82 83 78

De provincie Noord-Holland investeert 10,3 miljoen eu-
ro in haar landschap. Het geld gaat onder andere naar 
de Stelling van Amsterdam en een nieuw te ontwikke-
len groene strook – de Westeinderscheg – tussen Am-
sterdam en Aalsmeer.

tropoolregio Amsterdam 
blijft onverminderd groot. 
Door dit gebied onder het 
Amsterdamse Bos in te 
richten voor recreatie en 
natuur, krijgen inwoners 
een nieuwe mogelijkheid 
om de rust op te zoeken. 
Daarom reserveren we hier 
ruim 2 miljoen euro voor.”

Stelling van Amsterdam
De liniedijken van de Stel-
ling van Amsterdam, de 
verdedigingslinie rondom 
Amsterdam en aangelegd 
tussen 1880 en 1914, zijn 
aangemerkt voor een op-
knapbeurt. Liniedijken zijn 
speciaal aangelegde dijken 
om inundatiewater tegen 
te houden en wapens ach-
ter op te stellen. Ook recre-
atieve en educatieve mo-
gelijkheden worden mee-
genomen. Hiervoor reser-
veert de provincie 2 mil-
joen euro. 

Oer-IJ en buitenpoort Cas-
tricum
4 miljoen euro gaat naar 
het versterken en verbete-
ren van het groen in de bij-
zondere provinciale land-
schappen van Schagen 
en Noord-Kennemerland. 
Ook wordt van dit bedrag 
de beleving van het getij-
denlandschap van de Oer-
IJ verbeterd. Deze zijtak 
van de Rijn stroomde eeu-
wen geleden tussen Zaan-
stad, Velsen en Alkmaar en 
mondde uit in de zee bij 
Castricum. Daarnaast gaat 
een deel naar het maken 
van een zogeheten bui-
tenpoort in Castricum. Bui-
tenpoorten zijn spoorweg-
stations vlakbij natuur en 
daardoor een startpunt 
om van het buitenleven te 
genieten.

De komende maanden 
werkt de provincie de 
plannen voor deze gebie-
den verder uit met de be-
trokken gemeenten en or-
ganisaties. Voor de linie-
dijken van de Stelling van 
Amsterdam komt in het 
voorjaar een uitvoerings-
programma.

Het is één van de beloftes 
uit het coalitieakkoord van 
Gedeputeerde Staten. De 
afgelopen tijd is uitgezocht 
welke gebieden binnen af-
zienbare tijd verbeterd en 
versterkt kunnen worden. 
Daarbij is ook expliciet ge-
keken naar meer mogelijk-
heden voor recreatie.

Westeinderscheg
Gedeputeerde Esther Rom-
mel: “Met deze grote be-
dragen kunnen we echt 
wat betekenen voor ons 
landschap. Ik ben met na-
me onder de indruk van 
de mogelijkheden van de 
Westeinderscheg. De druk 
op het groen in de me-
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NOORD-HOLLAND

www.TOPslaap.nl • info@topslaap.nl

EEN ECHT
COMFORTABEL 

BED

topslaap.nl
WATERBEDDEN

Provincialeweg 156 
1506 ME  Zaandam

075-6120960

NOORD-HOLLANDNOORD-HOLLAND

www.TOPslaap.nl • info@topslaap.nl

EEN ECHT
COMFORTABEL 

BED

topslaap.nl
WATERBEDDEN

Provincialeweg 156 
1506 ME  Zaandam

075-6120960

Vroeger een waterbed gehad, en nu 
slaapt u niet lekker op die boxspring?






