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Burgemeester zet gedecoreerden telefonisch in het zonnetje

,,Ik was liever langs gekomen 
om het lintje op te spelden”
Henk de Reus

Castricum - Het is 25 april 2020, 
de dag dat de burgemeester lint-
jes mag opspelden bij inwoners 
die vanwege hun verdiensten in 
aanmerking komen voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Maar 
hoe doe je dit als de coronaricht-
lijnen voorschrijven dat je ander-
halve meter afstand van elkaar 
moet houden?

Burgemeester Toon Mans legt uit 
hoe Lintjesregen dit jaar plaats-
vindt. ,,Het Kapittel, de organi-
satie die alles regelt rondom de 
Koninklijke Onderscheidingen, 
heeft vanwege de coronamaat-
regelen bepaald hoe de toeken-
ning dit jaar bekend wordt ge-
maakt. Er is geen feestelijke bij-
eenkomst en geen uitreiking. 
Wel worden de decorandussen 
geïnformeerd. En ik breng deze 
mooie boodschap over per te-
lefoon. Om de versierselen uit 
te reiken, komt er één lande-
lijk moment op het moment na-

dat de maatregelen zijn opgehe-
ven. Daar mogen alle familiele-
den, vrienden en collega’s van de 
decorandus bij aanwezig zijn. Tot 
dat moment moeten de versier-
selen helaas in de kluis blijven.”

Mans legt uit waarom voor bel-
len is gekozen. ,,Ik heb overwo-
gen om ook met bloemen bij de 
mensen langs de deur te gaan. 
Ik hou immers van de persoon-
lijke ontmoeting! Maar ik vind 
het niet gepast om fysiek langs 
te gaan in verband met de co-
ronamaatregelen. Tja, ik had het 
natuurlijk liever anders gezien. 
Ik ben graag onder de mensen 
en ik vind niets mooiers dan tus-
sen de inwoners van de gemeen-
te staan om met hen te praten 
en te horen wat hen bezighoudt, 
wat hen opvalt of wat zij van de 
gemeente verwachten. Dat alles 
kan dit jaar niet en dat spijt mij 
erg.” Vervolgens begint hij met 
het afzonderlijk bellen van de ze-
ven decorandussen. Hij doet dit 
vanuit zijn eigen woonkamer.

De reacties aan de andere kant 
blijken positief te zijn. Mans: ,,Ie-
dereen reageerde enthousiast en 
verrast! Ik heb hen natuurlijk uit-
gelegd waarom ik hen belde, en 
dat ik liever bij hen was langsge-
komen om hen het lintje op te 
spelden. Dat begrepen ze wel. 
Ondanks dat ik niet persoonlijk 
bij hen aan de deur stond, von-
den de decorandussen het heel 
mooi dat ze een lintje kregen. De 
meesten waren onder de indruk 
en ze hadden het niet verwacht. 
Het doet mij goed dat ik de de-
corandussen in het zonnetje heb 
kunnen zetten. Deze inwoners 
hebben zich op een bijzonde-
re wijze ingezet voor de samen-
leving en daar ben ik als burge-
meester bijzonder trots op! Een 
koninklijke onderscheiding krij-
gen betekent veel voor mensen. 
Dat was ook bij deze editie weer 
duidelijk.’’

Elders in deze editie kunt u zien 
wie dit jaar een lintje ontvin-
gen.

Emergo blaast hoog van de toren
Castricum - Ook dit jaar bracht Emergo vanaf de toren van de Dorpskerk een aubade aan de Koning. An-
ders dan andere jaren was er door de coronacrisis deze keer minder publiek op de been. Desondanks zon-
gen zo’n 30 personen uitbundig het ‘Wilhelmus’ mee. Zie ook de video op onze website www.castricum-
mer.nl. (Henk de Reus)

Toon Mans kan, ondanks de corona-maatregelen, toch mensen blij maken. (Foto: Henk de Reus)

Volgend weekeinde 
geen treinverkeer
Castricum - Ten gevolge van in-
grijpende werkzaamheden rond-
om het nieuwe NS-station van 
Castricum zal er 76 uur geen 
treinverkeer mogelijk zijn ingaan-
de de nacht van vrijdag 8 mei op 

zaterdag 9 mei t/m maandag-
ochtend 11 mei, 05.00 uur. Reizi-
gersvervoer wordt zoveel moge-
lijk opgelost met busvervoer, rei-
zigers moeten rekening houden 
met langere reistijden. (Aart Tóth)
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

Omg. Stetweg/Van Haerlemlaan in Castricum 
(160 kranten)

Wij zijn met SPOED 
op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

de Castricummer

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

9,95

PAVLOVA SLOF

VERKRIJGBAAR OP 4 MEI

ORANJE TOMPOUCEN 2,40
PER STUK

11,00
5 STUKS

EEN SLOF MET VANILLEROOM, 
LIMOENMERINGUE EN DE 
FRISZURE SMAAK VAN 
FRAMBOZEN.

OP 5 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN

Ook online te bestellen 
op www.deroset.nl

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
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
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KERKDIENSTEN
Protestantse Kerk Castricum - 
Dorpskerk
Uitzending door radio Castricum
Zondag 3 mei
10:00 uur pastor Ron Hopman

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

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, 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 publi-
catie. 

Overledenen
Castricum: 11-04-2020 Janni Mos, 
weduwe van Jacob P.H. Woud-
man. 13-04-2020 Alida Marga-
retha Kraakman, weduwe van 
Siegfried Gabriels. 14-04-2020 
Anneke Stad, gehuwd met Cor-
nelis J.W. Dekker. 15-04-2020 Jo-
hannes Arnoldus Viguurs, ge-
huwd met Yvonne E. Graanoogst. 
16-04-2020 Elisabeth Maria de 
Groot, weduwe van Engelbertus 
A. Kaandorp. 18-04-2020 Johan-
nes Petrus de Boer. 18-04-2020 
Foppe Wouter Post, gehuwd met 
Hendrika Wienesen. 21-04-2020 
Ingrid Maria Hoberg. Limmen: 15-
04-2020 Engelina de Groot, we-
duwe van Adrianus van den Brink.

Geboortes
Castricum: 16-04-2020 Tibo The-
odorus Punt, zoon van Jurriaan J. 
Punt en Eva Postma.

Mooi afscheid helpt de 
draad weer op te pakken
Regio - Juist in deze tijd, waarin 
we meer op afstand van elkaar 
zijn maar misschien wel dichter-
bij elkaar dan ooit, hebben uit-
vaartbegeleiders Yvonne van Op-
huizen en Patty-Lou Leenheer 
de handen ineengeslagen. Bei-
den zijn veteraan op het gebied 
van de uitvaartverzorging en ex-
pert in het regelen van een cre-
matie of begrafenis. Door jaren-
lange ervaring en actief te luis-
teren naar wat echt belangrijk is, 
staan zij garant voor een waarde-
vol afscheid.

Yvonne: ,,Samen zijn we er voor 
iedereen, ongeacht geloof of 
achtergrond.” De dagen voor de 
uitvaart zijn een emotionele pe-
riode, waarin tegelijkertijd ook 
veel praktische zaken geregeld 
en georganiseerd moeten wor-
den. Patty-Lou: ,,Wij bieden daar-
bij stap voor stap ondersteuning 
en geven advies over alle moge-

lijkheden. Hierbij houden we ook 
rekening met speci�eke culture-
le bijzonderheden of duurzame 
wensen.’’ Beiden blijven onder de 
naam van hun eigen uitvaarton-
derneming opereren, maar ver-
sterken elkaar in raad en daad.

Uitvaartverzorging Yvonne van 
Ophuizen is actief in Limmen, 
Castricum en omgeving en Getij-
den Uitvaartzorg Patty-Lou Leen-
heer in Beverwijk, Velsen, Spaarn-
dam en wijde regio. Ze bena-
drukken: ,,Wij zijn oprecht geïn-
teresseerd in uw verhaal en cre-
atief in de aanpak. We doen wat 
we afspreken, zijn benaderbaar 
en betrokken. Een kennisma-
kingsgesprek is kosteloos, dus 
wilt u meer informatie, advies of 
gewoon kennismaken, bel dan 
gerust.’’
Yvonne van Ophuizen is te-
lefonisch bereikbaar via 072-
5055740 of 06-23582577.

Links Patty-Lou Leenheer, rechts Yvonne van Ophuizen. (Foto: aangele-
verd)

Leerlingen Cuneraschool presenteren 
zelfgemaakte oorlogsfilmpjes

Henk de Reus

Het was even zoeken voor Stich-
ting KIST cameraman Anton Vis-
ser, die het interview opnam. Vis-
ser had te maken met de 1 ½ me-
ter maatregel en dan is het niet 
gemakkelijk om de geluidskwa-
liteit van de opname perfect te 
krijgen. Zeker als er ook af en toe 
auto’s voorbij razen. Gelegen-
heidsgeluidsvrouw, tevens pro-
jectleider, Pauline van Vliet hielp 
hem een handje door de micro-
foonhengel vast te houden. Van 
Vliet: ,,Vandaag zouden de �lm-
pjes van de Cuneraschool in De 
Hoep gepresenteerd worden, 
maar door het Coronavirus kan 
dit niet doorgaan. Het virus is 
ook de reden dat het project bij 
basisschool Helmgras voorlopig 
on hold is gezet. Hun �lmpjes 
zouden in Huis van Hilde worden 
getoond. Ook dit kan helaas pas 
op een later tijdstip plaatsvinden. 
Om toch alvast bekendheid aan 
het project te geven is er geko-
zen voor een symbolische aftrap 
van de presentatie van de �lm-
pjes die door leerlingen van de 
Cuneraschool zijn gemaakt.”

De burgemeester vraagt Gui-
do en Fay (beiden 10 jaar) wie 
zij hebben geïnterviewd en wat 
ze er van geleerd hebben. Gui-
do noemt een paar namen en 
zegt: ,,Ik wist eerst niet zo veel 
van de oorlog en heb best een 

hoop geleerd via de interviews. 
Ik vond het project erg leuk om 
te doen. Het was ook �jn dat we 
zelf mochten �lmen. We deden 
interviews in de klas, maar ook 
buiten. Soms was het wel pit-
tig om nieuwe vragen te beden-
ken en om door te vragen. Ik leer-
de me te verplaatsen in de situa-
tie van toen. De persoonlijke ver-
halen vond ik erg interessant.” 
Op de vraag van de burgemees-

ter of dit verdrietige verhalen wa-
ren antwoordt Guido dat dit wel 
meeviel.

Fay (10) vond het interview met 
Siem Mooij wel bijzonder. ,,Hij 
vertelde ons dat hij in de oorlog 
‘n keer melk moest halen en on-
derweg een Amerikaans vlieg-
tuig zag overkomen, dat in het 
wilde weg begon te schieten. 
Ook ben ik met John Heideman 

mee geweest met een bunker-
tocht. We kwamen langs de tan-
kwal, de Kunstbunker en de 
plaats waar vroeger een V-I in-
stallatie van de Duitsers heeft ge-
staan.”
Nadat de burgemeester de kin-
deren heeft bedankt voor hun 
bijdrage en hun inzet vertelt juf 
Anne de Ruijter dat de leerlingen 
er veel van geleerd hebben. ,,Ge-
bleken is dat ze heel goed zelf-
standig kunnen werken, luiste-
ren, vragen en doorvragen. De 
vragen bij de interviews hebben 
ze vooraf zelf bedacht. Ze toon-
den zich tijdens het project heel 
geïnteresseerd. Ook het zelf mo-
gen �lmen vonden ze leuk.”

TV Castricum zendt vanaf 29 april 
tot en met 4 mei a.s. elke dag één 
van de �lmpjes dagelijks vijf keer 
uit. Ze zijn te zien op kanaal 41. 
De �lmpjes staan ook op de web-
site www.castricum75jaarvrij.nl 
en op de website van Stichting 
KIST (http://stichtingkist.nl/). Van 
Vliet: ,,We hopen de �lmpjes op 
een later moment dit jaar alsnog 
in Huis van Hilde en in De Hoep 
te kunnen laten zien.”

De verslaggever heeft alvast een 
voorproe�e mogen zien en is on-
der de indruk van de inhoudelij-
ke kwaliteit van de �lmpjes. His-
torische zwart-wit beelden zijn 
aan de �lmpjes toegevoegd en 
geven een goed beeld van de si-
tuatie van toen. 

Op geheel eigen wijze worden 
jong en oud bij dit thema met el-
kaar in verbinding gebracht. Dit 
was precies de bedoeling van 
het project, dat daarom geslaagd 
mag worden genoemd. De �lm-
pjes zijn zeker het kijken waard!

Castricum - Vorige week woensdag vond de symbolische presentatie plaats van de oorlogs�lmpjes 
die kinderen van de Cuneraschool de afgelopen maanden hebben gemaakt. Burgemeester Toon 
Mans was hierbij aanwezig. Het gaat om het project ‘Oorlog in de duinen’ van Stichting KIST. In sa-
menwerking met PWN en Huis van Hilde zijn leerlingen van de Cuneraschool en basisschool ‘Helm-
gras’ in januari gestart met het maken van �lmpjes met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog.

De rollen zijn deze keer omgekeerd. Guido en Fay worden nu zelf ge�lmd en geïnterviewd tijdens de presentatie 
van hun zelfgemaakte oorlogs�lmpjes. (Foto: Henk de Reus)

Leerlingen van de Cuneraschool interviewen Jan Kuiper thuis over de oorlog. (Bron: Stichting KIST)

Teken-
wedstrijd
Castricum - Voor de kinderen 
hebben we een leuke tekenwed-
strijd bedacht. Deze staat in het 
teken van ‘vrijheid’ in de meest 
brede zin van het woord. Waar 
denk jij aan bij het woord vrijheid? 
Maak er een mooie tekening van, 
zet die vervolgens op de foto en 
stuur de foto naar weekblad@cas-
tricummer.nl zodat wij hem kun-
nen bekijken. Vergeet niet om je 
naam en je leeftijd erbij te zetten. 
Alle tekeningen gaan we natuur-
lijk goed bekijken en natuurlijk 
zetten we de mooiste tekening 
volgende week in de krant. Je te-
kening moet vóór vrijdag 1 mei 
bij ons binnen zijn. Je maakt bo-
vendien ook nog kans op een leu-
ke prijs, dus zet ook je telefoon-
nummer erbij! We verloten twee 
verrassingspakketten van Blok-
ker en twee verrassingspakketten 
van kantoorboekhandel Laan on-
der de inzenders van de mooiste 
tekeningen.

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL
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In verband met het mei-reces zijn er geen raadsvergaderingen op 30 april en 7 mei. In de 
krant van 6 mei tre   u de agenda aan voor de eerstvolgende raadsvergadering van 14 mei 
aanstaande. 

Raadsplein

Alternati eve viering 4 mei

Dodenherdenking: zonder publiek
Op 4 mei herdenken we de mensen die zijn gestorven voor onze vrijheid. Dat doen we al 75 
jaar. Helaas kunnen we het dit jaar niet samen beleven, want tot 1 september mogen er geen 
evenementen worden georganiseerd. Het 4 mei Comité en de gemeente Castricum hebben 
besloten dat de gebruikelijke herdenkingen door zullen gaan, maar zonder publiek. 

Programma Castricum
m 10.00 uur legt burgemeester Toon Mans een krans bij de oorlogsgraven op de begraafplaats 

bij de dorpskerk in Castricum. Hij wordt daarbij geassisteerd door de heer Miel van der Velde na-
mens de orlogsgravensti chti ng. Vervolgens wordt een herinneringssteentje gelegd bij het Joodse 
monument op het pleintje naast het ude Raadhuis, waarna de burgemeester te voet verder gaat 
richti ng de ancrati uskerk voor een kranslegging. Afsluitend volgt een plechti gheid bij het Monu-
ment van de evallenen onder muzikale begeleiding van Muziekvereniging Emergo, waarbij twee 
schoolkinderen een gedicht zullen voorlezen en 2 minuten sti lte zal worden gehouden. 

Programma Limmen
m 12.00 uur zal de burgemeester in aanwezigheid van twee veteranen bloemen leggen bij de 

oorlogsgraven bij de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan, waarna een kort nawoord van de 
burgemeester volgt.

Programma Akersloot
m 13.00 uur zijn wethouders aul Slett enhaar en Ron De Haan aanwezig bij het Vredess mbool 

voor een kranslegging. ok zijn hierbij twee veteranen, twee leden van de dorpsraad en organi-
sator van de 4 mei herdenking Ton Dekker aanwezig. Wethouder Slett enhaar of wethouder De 
Haan zal een kort nawoord geven.

Aanpassingen
mroep Castricum maakt opnames, zodat u het programma ’s avonds op www.castricum105.

nl kunt bekijken. Door deze aanpassingen in het gebruikelijke programma wordt iedereen in de 
gelegenheid gesteld om de ati onale Herdenking om 20.00 uur in Amsterdam op televisie mee 
te beleven. 

Voor inwoners, ondernemers en andere parti jen hee   de gemeente een pakket met 
steunmaatregelen samengesteld. Hiermee willen wij de mensen die getro  en zijn door de 
coronacrisis ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld het opleggen van gemeentelijke belasti ngen 
uitgesteld. En kan men op verzoek uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld te betalen 
bouwleges. Wie hier behoe  e aan hee  , kan een beroep doen op deze maatregelen. Voor meer 
informati e gaat u naar www.castricum.nl/noodmaatregelen. 

Pakket steunmaatregelen

inister resi ent u  e ee  , et 
instemming van de ministerraad, 
een aginstru  e astgeste  oor 

aan ag  ei, a s e s a to  ers 
van de Tweede Wereldoorlog 
worden herdacht, 75 jaar na 1945. 
Normaal wordt iedereen gevraagd 
om op 4 mei van 18.00 uur tot 
zonsondergang de Nederlandse vlag 
halfstok te hangen. Dit jaar is het 
anders: dan hangt de Nederlandse 
vlag op 4 mei eenmalig van 
zonsopgang tot zonsondergang 
halfstok. 

Zo kan er, ondanks de coronamaatregelen, toch uitgebreid (vanuit huis) worden sti lgestaan bij 
Dodenherdenking. Dat geldt ook voor alle hoofdgebouwen van de rijksoverheid; gemeenten, 
provincies en diplomati eke vertegenwoordigingen volgen deze vlaginstructi e ook.

Oproep: hang uw 
vlag op 4 mei de 
hele dag halfstok

Medio april zijn de werkzaamheden aan de dorpszijde van het stati on van start gegaan, 
waardoor de stati onstunnel aan de dorpszijde nu afgesloten is tot eind 2020.

et sta  onsge ou  en e tra  i n ges oo t
Van vrijdag 8 mei (00.00 uur) t/m maandag 
11 mei (05.00 uur) rijden er 76 uur geen 
treinen.
Er worden in dit weekend onder andere 
damplanken in de grond gebracht voor de 
nieuwe trap en li  . Dit gee   van vrijdag 07.00 
uur tot en met zaterdag 07.00 uur mogelijk 
wel geluidsoverlast. Direct omwonenden 
worden hierover ook door de aannemer op 
de hoogte gehouden.

Station Castricum op de schop

Werkzaamheden Prinses Marijkestraat 
van 6 mei tot half juli
Nieuwe trott oirtegels, riool en vervangen bomen

De werkzaamheden aan de rinses Marijkestraat starten in 
de week van 6 mei en duren tot half juli 2020. De bomen, in 
totaal 13 stuks, worden in november geplant. Voor het deel 
waar gewerkt wordt, geldt dat de straat niet bereikbaar is 
voor gemotoriseerd verkeer, er kan dan niet geparkeerd 
worden. Voetgangers hebben wel doorgang. 

Meer informati e kunt u vinden op www.castricum.
nl onder lannen en projecten’. Voor vragen 
kunt u terecht bij projectleider Marco van Beek, 
ti jdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 
088-9097541 of per e-mail: marcovanbeek@
debuch.nl.

De werkzaamheden aan de rinses Marijkestraat starten in 
de week van 6 mei en duren tot half juli 2020. De bomen, in 
totaal 13 stuks, worden in november geplant. Voor het deel 
waar gewerkt wordt, geldt dat de straat niet bereikbaar is 
voor gemotoriseerd verkeer, er kan dan niet geparkeerd 

Offi  ciële mededelingen woensdag 29 april
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Fluitekruidpad 8 in Akersloot, het plaatsen van een buitenunit met airco, datum ontvangst 
15 april 2020 (WAB 2000749)
Kerklaan 5 in Akersloot, het bouwen van een woning, datum ontvangst 15 april 2020 
(WAB 2000748)
Anna aulownastraat 14 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, datum ontvangst 19 
april 2020 (WAB 2000781)
Eerste roenelaan 4 in Castricum, het vergroten van de achteraanbouw, datum ontvangst 19 
april 2020 (WAB 2000782)

p 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
Starti ngerweg 6 in Akersloot, het restaureren van een gemeentelijk monument en het aan-
brengen van een dakvenster, verzenddatum 20 april 2020 (WAB 2000388)
Augusta de Witstraat 1 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, verzenddatum 20 
april 2020 (WAB 2000534)
Amberlint 16 in Limmen (kavel 7), het bouwen van een nieuwe twee onder n kapwoning, 
verzenddatum 21 april 2020 (WAB 2000420)
Starti ngerweg 7a in Akersloot, het wijzigen van gebruik van bollenschuur in wonen, verzend-
datum 21 april 2020 (WAB 1901596)
Amberlint 18 in Limmen (kavel 6 ), het bouwen van een twee onder n kapwoning, ver-
zenddatum 21 april 2020 (WAB 2000422)
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)
Heereweg 24 in Castricum, het verbouwen van een woning, verzonden 20 april 2020 

(WAB 2000274)
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 39 in Limmen, het plaatsen van een aanbouw, verzonden 17 april 2020 
(WAB 2000726) 
Hoogegeest 29a in Akersloot, het (na sloop van de bestaande loods)  bouwen van vier won-
ingen, verzonden 22 april 2020 (WAB 2000687)

Verlengen behandeltermijn
Duinenboschweg 7 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000401)
Duinenboschweg 9 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000400)
Duinenboschweg 11 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000402)
Duinenboschweg 13 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WAB 2000404)
Westerweg 6 in Akersloot, het bouwen van een aanbouw (WAB 2000231)
Kerkweg 40a in Limmen onthe   ng van huidige bestemmingsplan winkel naar woning 
(WAB 2000096)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Dusseldorperweg 76 in Limmen, het renoveren en restaureren van RK kerk H.Cornelius 
(fase 2), (WAB 1801879)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 1 mei 2020 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een 
ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informati e kunt u con-
tact met ons opnemen.



INFOPAGINA

Kijk op www.castricum.nl voor
prakti 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 Twitt 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 corona-maatregelen is het ge-
meentehuis gesloten. Regel uw zaken online. 
Lukt dat niet, stuur dan een mail naar balie@
castricum.nl of bel 14 0251. De gemeente 
neemt contact 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. De milieustraat is 5 mei gesloten.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo 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
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Lieve Tess, Eva en Liz 

Ik mis jullie! Ik hoop gauw weer 

logeren hier 

en knu�elen samen
Liefs oma Mary

Castricum - Deze week voor de laatste keer lieve berichtjes!

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are fee-ling blue.
Liefs, Tess, Eva en Liz

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are fee-ling blue.
Liefs, Tess, Eva en Liz

Lieve Eli, 
dank je wel voor het mooie hartje. Ik draag het met plezier!Liefs, ook aan Alex, Milo en Féline,

Map

Lieve opa’s en oma’s, We missen jullie en hopen dat we jullie snel weer zien! We are feeling blue.

Lieve opa’s en oma’s, 

We komen hopelijk snel weer een 

echte kus brengen in plaats van 

een handkusje door de lucht!! 

Liefs van Seb en Lis
 Lieve opa en oma, 

Wij missen jullie en hopen jullie 

gauw weer te zien.

Dikke kus!
Tamara en Kaylee 

Woningsdag vierden 
we samen dichtbij huis
Castricum - Een uitgestorven 
dorpskern, buitenspelende 
kinderen en her en der een mu-
zikaal intermezzo: Wonings-
dag in Castricum is rustig ver-
lopen. 
Op verschillende plekken 

klonk het Wilhelmus, elders 
werden huizen versierd en 
Emergo beklom de kerktoren 
rond tienen om het dorp fees-
telijk ‘toe te spelen’. 
(Foto’s: Aad Zonneveld, Henk 
de Reus, Bert Westendorp)
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‘Hier alleen de straat op met goede reden’
Castricummers vast in Spanje

Aart Tóth

Costa Blanca - Castricummers 
Frank en Harriëtte Drost verblijven 
in het Spaanse Elche, aan de Costa 
Blanca. Het land is in lockdown, 
maar volgens Frank is het ‘prima 
te doen’. ,,Er zijn natuurlijk wel be-
perkingen en het is hier strenger 
dan in Nederland. Je mag hier niet 
samen in een auto zitten en de 
straat op kan alleen met een goe-
de reden. Alle winkels zijn dicht, 
alleen supermarkten en apothe-
ken zijn open.” Volgens Frank is de 
politie ‘streng’. ,,Ze rijden zelfs de 
huizen langs om te kijken of je vi-
site hebt. Dat mag niet. Boetes lig-
gen hier rond de 600 euro.” Het 
duo hoopt in mei terug te kun-
nen keren naar Nederland. ,,Voor-
lopig werken we online. Spanje is 
veel harder getro�en door corona 
dan Nederland. Er zijn hier bijna 
20.000 doden en 200.000 besmet-
tingen. Vreselijk.”

Straatbingo Esdoornlaan groot succes

Bewoners De Boogaert getrakteerd 
op live concert René Eshuijs
Castricum - Het was in de wijde omgeving te horen, een live openluchtconcert in het groene deel tussen 
De Boogaert en appartementen Triade. De weken ervoor werden bewoners van het zorgcentrum al verrast 
met een draaiorgel rondom het complex. Nu was daar zanger René Eshuijs die de bewoners op een open-
luchtconcert trakteerde. Allemaal om enige verlichting te bieden in de situatie waarin de bewoners van De 
Boogaert zich bevinden tijdens de corona crisis. ,,Ja dit was voor herhaling vatbaar”, was de nuchtere op-
merking van een bewoonster. (Aart Tóth)

Castricum - Gezellig met de hele 
buurt een activiteit ondernemen? 
Ook in coronatijd kan het gewoon, 
mits je creatief bent en alle regels 
goed in acht houdt. Petra en Paul 
Harmsen wonen in de Esdoorn-
laan en besloten om een straat-
bingo te organiseren. Het werd 
een groot succes.

Het idee voor de straatbingo was 
niet geheel nieuw. Petra vertelt: 
,,Ik had het al eens ergens langs 

zien komen en stelde voor om het 
in onze straat uit te voeren. We 
hebben eerst toestemming ge-
vraagd bij de gemeente Castri-
cum. Dat ging niet zonder slag of 
stoot, het moest eerst goed uit-
gezocht worden, maar het mocht 
doorgaan. Toen hebben we alle 
bewoners in de straat een uitnodi-
ging gestuurd.’’ In de Esdoornlaan 
zijn 23 woningen, die zich aan 
weerszijden van de straat bevin-
den. Van veertien buren ontvin-

gen Petra en Paul een aanmelding 
voor deelname. Afgelopen vrij-
dagavond was het zo ver. Iedereen 
zat gewoon op het trottoir voor 
de eigen tuin met de bingokaart 
op schoot. Daarmee werd ruim-
schoots voldaan aan de anderhal-
ve meter onderlinge afstand die 
mensen dienen te houden.

Petra pakte zelf de genummer-
de balletjes en gaf ze vervol-
gens door aan haar man Paul en 
schoondochter Anne Jong, die 
de getallen met behulp van een 
megafoon omriepen. Zoon Justin 
zorgde intussen voor de hapjes. 
Ook hier werd creatief gedacht, 
want hoe deel je hapjes uit aan 
de deelnemers, wanneer je an-
derhalve meter afstand moet hou-
den? ,,Met sneeuwschuivers’’, luidt 
het antwoord. De reacties van de 
buurtbewoners op het initiatief 
waren zeer positief en ook na af-
loop waren de deelnemers het er-
over eens dat dit een geslaagde 
activiteit is geweest. 
De straatbingo begon vrijdag-
avond om 19.00 uur en duurde tot 
iets 21.15 uur. Het experiment is 
voor herhaling vatbaar. Overigens 
leven er bij Stichting Welzijn Cas-
tricum al enige tijd ideeën om iets 
dergelijks ook elders op te zetten. 
(Tekst: Bos Media Services / Foto’s: 
aangeleverd)

Harriëtte en Frank kunnen alleen naar buiten met een goede reden. (Fo-
to: aangeleverd)

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

UITVAARTVERZORGING FORMANOIJ
Betrokken, Betaalbaar, Bekwaam

Uitvaart vanaf € 1.475,- ( incl. Cremati e )
06-11536587 | www.uvdf.nl| Dag en nacht bereikbaar

De troostfotograaf
Toen de beroepsfotografen 
Ed van Schaik en zijn vrouw 
Rian een bezoekje brachten 
aan kennissen wiens kindje 
na 21 weken zwangerschap 
was overleden, schrokken ze 
van de foto’s die zij zagen. 
Natuurlijk waren het foto’s die 
goed bedoeld en zo goed als 
kwaad als het ging gemaakt 
door de ouders en verpleeg-
kundigen. Maar, is hun stel-
ling: foto’s dienen een troost-
rijke herinnering aan het kind 
te bieden. Foto’s die zij zagen 
boden alleen een herinnering 
aan een nare periode.

Ed en Rian richtten daarom 
de stichting Make a Memory 
op. Het is een pool van op dit 
moment ongeveer 140 vak-
fotografen die zich vrijwillig 
en belangeloos inzetten om 
zwart-wit foto’s te maken voor 
familie van ernstig zieke en 
stervende of overleden baby’s 
en kinderen tot en met 17 jaar. 
Iedereen kan een verzoek in-
dienen, 24 uur per dag. Vaak 
gebeurt dit via de verpleging. 
De stichting zoekt vervolgens 
contact met een aangesloten 
fotograaf in de regio.
Voor de ouders is het koste-
loos. Zij krijgen een boekje 
met 5 vierkante zwart-wit 
foto’s en een usb stick met 

beelden.
Foto’s geven erkenning dat je 
ouders was. De foto’s kunnen 
met anderen worden gedeeld 
en hiermee kan het verlies ge-
makkelijker verwerkt worden.

Ik maakte mee dat de ouders 
een van de foto’s gebruik-
te voor de rouwkaart. Een 
prachtige zwart-wit foto van 
de handjes die een Nijntje-
knuffel vasthouden. Dat wil-
den ze met iedereen delen en 
het gaf henzelf enorme troost.

Een prachtig initiatief om een 
toonbaar aandenken te wil-
len maken voor ouders. Zoals 
een van de ouders formuleert: 
‘De foto’s zijn ons echt goud 
waard. Het is een lichtpuntje 
in een verdrietige en aangrij-
pende gebeurtenis.’ (Make a 
Memory: 0653399244)

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

Alice Loeters
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Geen doorstart 
Strandvondstenmuseum
Castricum - Vorige week stond het bericht in deze krant dat per 
1 oktober het Strandvondstenmuseum aan de Geversweg wordt 
gesloten en Castricum daardoor een attractie armer is. Dat wordt 
betreurd door de wethouder kunst en cultuur, temeer daar er 
voorlopig geen kans is op een doorstart.

Hans Boot

Het is na de persconferentie van 
onze premier van vorige week 
dinsdag nog maar de vraag of 
het Strandvondstenmuseum nog 
voor 1 oktober open kan. Zo niet, 
dan is het per die datum echt ein-
de verhaal voor eigenaar Menno 
Twisk, die het museum bijna ne-
gen jaar runde. De hoop was toen 
nog gevestigd op een plaatse-
lijke ondernemer en fan van het 
Strandvondstenmuseum, die zei 
bezig te zijn met de verkenning 
van een doorstart en daarbij on-
der andere dacht aan het strand-
plateau.

Reactie van de wethouder
Wethouder Ron de Haan, die 

kunst en cultuur in zijn portefeuil-
le heeft, gaf desgevraagd de vol-
gende reactie: 
,,Ik vind het ontzettend jammer 
dat het museum dicht gaat. Al 
heel vroeg in 2019 meldde Men-
no Twisk mij dat hij zijn museum-
behuizing en de grond in de ver-
koop deed. Het was klaar. Daar 
waren slopende jaren aan voor-
af gegaan. Telkens stonden nieu-
we mensen op - waaronder ook 
ik - om te proberen het muse-
um in de lucht te houden, maar 
dat is helaas niet gelukt. Mijn 
deur staat echter altijd open voor 
mensen die met mij over door-
startmogelijkheden willen pra-
ten. Juttersmusea geven immers 
aan kustgemeenten een uniek ac-
cent.”

Montessorischool verhuist als eerste
Stoelendans basisscholen van start

Hans Boot

Het lijkt allemaal wat ingewik-
keld, maar als alles verloopt vol-
gens plan, dan zouden fusies, 
verhuizingen en het realiseren 
van nieuwbouw voor de be-
staande basisscholen in Castri-
cum veel voordelen moeten op-
leveren. Een woordvoerder van 
de gemeente legt de stoelen-
dans uit: ,,Voor Castricum Oost 
is de gemeente in overleg met 
de schoolbesturen Tabijn (Vis-
ser ’t Hooft) en ISOB (Klimop) om 
nieuwbouw te realiseren voor 
deze beide scholen in de vorm 
van een kindcentrum op één lo-
catie. Hiervoor zijn de huidige 
schoollocaties (Montessori, Vis-
ser ’t Hooft en Klimop) in beeld. 
Zodra de leerlingen van de Sok-
kerwei na de zomervakantie 
hun intrek hebben genomen in 
het gebouw van de fusieschool 
Klimop, verhuizen de leerlingen 
van de Montessorischool naar 
het gebouw van de Sokkerwei 

aan de Eerste Groenelaan. De 
schoolbesturen ISOB en Tabijn 
zijn het gesprek aangegaan om 
voor de bouw van het beoogde 
kindcentrum hun voorkeur aan 
te geven voor een van de drie 
locaties (Koekoeksbloem Kemp-
haan of Rooseveltlaan) die be-
schikbaar komen.”

Hamerstuk
Omdat de verhuizing van de 
Montessori gepaard gaat met 
kosten en aanpassingen aan 
het gebouw en het terrein aan 
de Eerste Groenelaan, stelt het 
college de raad voor om hier-
voor een bedrag van 95.000 eu-
ro beschikbaar te stellen aan het 
schoolbestuur ISOB. Afgelopen 
donderdagavond werd dit voor-
stel behandeld in de raadscom-
missie. Namens de Montesso-
ri sprak directeur Emé Jonkman 
in voor een toelichting op de 
noodzakelijke kosten. Ze zei on-
der andere dat er meer ruimtes 
nodig zijn voor individuele be-

geleiding, dat een schoolbibli-
otheek gewenst was en dat het 
speelterrein natuurlijker moest 
worden ingericht. Over ’t alge-
meen konden alle partijen zich 
vinden in het voorstel, alhoewel 
er nog wel vraagtekens werden 
gezet bij de hoogte van sommi-
ge begrote bedragen. Met name 
werd er geconstateerd dat de 
schilderkosten aan de hoge kant 
waren. De raadsleden mogen er 
echter volgens onderwijswet-
houder De Haan op vertrouwen 
dat alle facturen straks keurig 
worden gecontroleerd. De wet-
houder wees erop dat er veel 
geld bespaard wordt doordat 
nieuwbouw voor de Montesso-
ri door deze verhuizing achter-
wege kan blijven en dat er met 
het gevraagde bedrag iets heel 
moois kan worden gerealiseerd. 
En als kers op de taart conclu-
deerde De Haan: ,,Als het onder-
zoek naar nieuwbouw voor Vis-
ser ’t Hooft en Klimop is afge-
rond, komen er twee locaties vrij 
voor herontwikkeling.”

Dezelfde avond bleek het besluit 
een hamerstuk in de raadsverga-
dering en werd unaniem met 
het voorstel voor kredietverle-
ning akkoord gegaan.

Castricum - In het integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzie-
ningen 2019-2023 is een aantal samenvoegingen en verhuizin-
gen van de bestaande Castricumse basisscholen geregeld. In de 
eerste plaats betreft dit de Sokkerwei die na de zomervakantie 
intrekt bij de Klimop. De Montessorischool verhuist ondertussen 
naar het voormalige Sokkerwei-gebouw.

De kinderen willen graag aan de slag met de verhuizing van hun school. Op de achtergrond directeur Emé Jonk-
man.

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

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

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

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

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

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 !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL

Beter scheiden begint bij mezelf
Van 240 naar 30 kilo

De overheid wil dat we in 2025 jaarlijks, 
per inwoner, nog slechts 30 kilo restafval 
hebben. Wendy, moeder van 3 jonge 
kinderen, vertelt over haar pogingen om 
slimmer te scheiden en haar eigen afvalberg 
te verminderen.

Stokkie
Zolang ik mij kan herinneren, vist mijn vader. 
Vroeger kocht hij regelmatig een bakje met 
maden om mee te vissen. Een keer vergat hij na 
het vissen dat madenbakje uit de achterklep van 
de auto te halen. Na een paar dagen brandende 
zon op de Audi 80 opende mijn vader de 
achterklep en was het bakje maden veranderd in 
een zwerm vliegen. 

Ik ben dat beeld nooit meer vergeten en moet er altijd aan denken als ik in het 
voorjaar en de zomer met een boog om mijn gft-container loop. Onze bak stinkt 
naar iets wat ik niet wil en kan omschrijven. Het zit, naast tuinafval en etensresten, 
vol met mieren, vliegen en een verdwaalde slak. Dit trio krijgt bij echt zomerse 
temperaturen gezelschap van maden. En dus ben ik elke keer bang om de deksel te 
openen en ook een zwerm vliegen tegen te komen. Ik gebruik de container nu dus 
veel te weinig en dat is zonde.  

De oplossing is dichterbij dan ik had verwacht. “Gebruik gewoon een stokkie,” 
zeiden zowel mijn schoonvader als een collega. Een plat, dun stokje waarmee je 
de deksel op klein kiertje zet. Dat voorkomt stank en vieze beesten. Het voelt 
als een rare actie om iets open te zetten waar ik liever 
niets in wil. Ik wil geen ongedierte dat in polonaise mijn 
container binnenwandelt. Maar dat schijnt niet zo te zijn. 
Iets met zuurstof en ventilatie. 

Wendy
Heeft u zelf niet zo snel een stokje voor uw gft-bak? 
Dan heb ik er één voor u. Stuurt u een e-mail met uw 
naam en adres naar afvalscheiden@debuch.nl  en ik 
doe het voor u op de post.
    
Opmerkingen, ideeën of tips? 
Stuur ze naar afvalscheiden@debuch.nl 

Voor een kind is het 
enorm belangrijk dat 
het ‘gezien’ wordt. 
Daarom is een per-
soonlijke begroeting 
bij binnenkomst in de 
klas bijvoorbeeld een 
goed begin. Maar hoe 
zorg je daar als juf of 
meester voor als de 
school dicht is? We-
gens de coronacrisis 
besloot het kabinet 
op zondag 15 maart 
de scholen met in-
gang van 16 maart te 
sluiten. Van de ene 
op de andere dag moesten leerlingen, leerkrachten en ou-
ders hiervoor een oplossing vinden. In deze meivakantie 
blikken wij met drie leerkrachten, Ans van groep 1/2, Ilse 
van groep 3 en Wytske van groep 6/7 van de Visser ’t Hooft 
school in Castricum, terug op deze uitzonderlijke periode.  

Opvallend is dat alledrie de juffen een compliment maken aan 
de ouders. ,,De ouders waren geweldig! Ze dachten mee, anti-
cipeerden en keken naar de mogelijkheden. Wij zijn geen zoge-
naamde ‘top down’ school, er is altijd al veel samenwerking met 
de ouders”, zo geeft Ans van groep 1/2 aan. ,,En wat ook fijn 
is, is dat wij vanuit Tabijn (overkoepelende stichting, red.) terug 
kunnen vallen op een goede ICT afdeling. Binnen no time was 
digitaal gezien alles geregeld”. 

Het doel van de Visser ’t Hooft school is om in deze tijd de so-
ciaal emotionele afstand zo klein mogelijk te houden. ,,We heb-
ben de leerlingen persoonlijk benaderd”, zegt Wytske van groep 
6/7. ,,Elke school doet dit anders, maar wij hebben bijvoorbeeld 
live via video instructies gegeven of we zijn in gesprek gegaan 
met de leerlingen. Ook hebben we persoonlijk bij hen thuis aan-
gebeld om contact te hebben en om tasjes met spullen te bren-
gen. ,,Dat was heel emotioneel, je ziet kinderen opspringen van 
de bank als je aan komt lopen”, vertelt Ans hierover. 

De maatschappij is continu aan het veranderen. Denk aan de 
robotisering, het Engels dat steeds belangrijker wordt en het 
feit dat kennis alleen niet meer genoeg is. Digitaal goed mee 
kunnen komen, flexibel en zelfredzaam zijn zijn minstens zo 

belangrijk. Dat de school hier al 
op ingericht is zal wellicht mee-
gespeeld hebben in de succes-
volle transitie naar het lesgeven 
op afstand. 

,,Lezen, rekenen en schrijven zijn de basisvakken voor mijn 
leerlingen”, legt Ilse van groep 3 uit. ,,Die vakken moesten goed 
door blijven lopen. Dat lukte, doordat we bijvoorbeeld succesvol 
Veilig Leren Lezen via Zwijsen gebruikten, ze van mij elke dag 
om halfelf via Google Meet Classroom verhaaltjessommen kre-
gen en ik elke dag de rekeninstructie gaf. Ouders waren ook blij 
dat er structuur was.” Wat Ilse bij gebleven is, is dat wanneer zij 
in beeld kwam, een leerling zei: ,,Leuk dat ik juf weer zie.” 

,,De kinderen waren heel flexibel, maar je moet er wel goed reke-
ning mee houden dat elk kind anders is”, geeft Wytske van groep 
6/7 aan. ,,We hebben daarom op een gegeven moment met het 
videobellen groepjes van vijf gemaakt, op niveau”. Ans van groep 
1/2 zegt hierover: ,,We hebben alle kinderen van groep 1 en 2 
persoonlijk telefonisch en via Google Meet gesproken, zodat zij 
lekker met juf konden kletsen”. De kleuterleerkrachten maakten 
iedere dag voor de kinderen een voorlees en speels instructie-
filmpje. Veel kleuters bleven de filmpjes steeds opnieuw bekij-
ken. Naar aanleiding daarvan stuurden de ouders (vooral) foto’s 
en filmpjes door van de kinderen die enthousiast de opdrachten 
deden. De kinderen kregen daar antwoord op van de juf.

Dat kinderen ook zelf oplossingen zoeken in hun behoefte om 
‘gezien’ te worden, is af te leiden uit een treffend voorbeeld van 
Wytske van groep 6/7: ,,Een leerling uit mijn klas wilde dolgraag 
dat zijn presentatie over wereldoorlogen door kon gaan. Hij had 
behoefte aan diepgang en wij hebben toen boeken door zijn 
brievenbus gedaan. Via ‘scherm delen’ kon hij alsnog zijn pre-
sentatie geven”. 

Vanaf 11 mei gaan de scholen weer open. Per dag mag maxi-
maal de helft van de leerlingen op school zijn. Vorige week kwa-
men de onderwijsorganisaties met een gezamenlijk protocol 
voor de opening van de scholen na de meivakantie. Zij willen 
dat kinderen afwisselend hele dagen naar school gaan, in plaats 
van halve dagen. Hoe dit zich verder ontwikkelt, is bij het ter 
perse gaan van deze krant wellicht bekend.

   www.visserthooft.tabijn.nl, telefoon: 0251-655906 

Hoe blijft een kind ‘gezien’ als de school dicht is? 
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Clown Alfredo 
treedt op in 
eigen voortuin
Castricum - Dorpsclown Alfre-
do, die al jarenlang zijn kun-
sten laat zien op de vrijmarkt 
in Bakkum, kon Koningsdag 
dit jaar niet zomaar voorbij la-
ten gaan. 
Vanuit zijn voortuin zorgde hij 
maandag voor het nodige ver-
tier. 
Alle attributen die hij normali-
ter gebruikt had hij uitgestald 
om passanten een vrolijk ge-
voel te bezorgen op deze bij-
zondere dag. (Aart Tóth)

Zeven onderscheidingen
Alternatieve lintjesregen in Castricum

De heer J.J.G. Admiraal, Lim-
men

De heer Admiraal vervult al 32 
jaar de rol van voorzitter van de 
schaakvereniging Vredeburg. 
Door het verenigingsbestuur 
wordt hij gezien als de drijven-
de kracht achter de vereniging. 
Naast het voorzitterschap is hij 
betrokken bij tal van andere acti-
viteiten als het verzorgen van de 
catering, materiaalbeheer, ver-
slaglegging en wedstrijdleiding. 
Sinds een aantal jaren begeleidt 
de heer Admiraal vluchtelingen 
bij het leren van de Nederlandse 
taal en helpt hij hen op weg naar 
het Inburgeringsexamen.

Mevrouw P.M. van Gazendam-
Brakenhof, Castricum

EHBO en alles wat daarmee van 
doen heeft, is de passie van me-
vrouw Gazendam. Zodra zij haar 
EHBO-diploma had gehaald, is 
zij aan de slag gegaan als do-
cente Jeugd-EHBO. Zij verzorg-
de de lessen voor de kinderen 
van groep 8 op de basisscho-
len in Castricum. Ook nu is zij al-
tijd nog actief bij het afnemen 
van de examens. Verder is zij ook 
twintig jaar actief geweest als 
hulpverlener op de strandpost 
in Castricum.

Mevrouw J.M. van Dijck, Cas-
tricum

Het bestaan van het kinderte-
huis Hanukkah in Ghana en de 
Circle of Life School zou niet mo-
gelijk zijn zonder de onafgebro-
ken steun en inzet van mevrouw 
Van Dijck vanuit Nederland. Me-
vrouw Van Dijck heeft de Stich-
ting Mariette’s Child Care opge-
richt om het werk van haar doch-
ter, Mariette Krouwel, in Gha-
na te ondersteunen. Zo kon Ma-
riette de eerste twee jaar in het 
bestaande kindertehuis wer-
ken. Mevrouw Van Dijck is zelf 
ook naar Ghana gegaan om te 
zien hoe de situatie was en hoe 
zij vanuit Nederland iets voor 
de kinderen zou kunnen bete-
kenen.

Mevrouw J.W. Lips-Swager-
man, Castricum

Mevrouw Lips heeft, naast haar 
lidmaatschap van de Castri-
cumse Oratorium Vereniging, 
vele jaren allerlei extra activi-
teiten voor de vereniging ont-
plooid. Ze heeft vele hand- en 
spandiensten verricht die nodig 
waren om de repetities en op-
tredens mogelijk te maken (le-
denondersteuning en onder-

steuning bij festiviteiten bij ju-
bilea en de samenstelling van 
het blad COV-Klanken) en om 
de vereniging draaiende te kun-
nen houden. Als de stukken erg 
moeilijk waren, bijvoorbeeld bij 
het Liturgiekoor, dan zorgde me-
vrouw Lips ervoor dat ze extra 
pianolessen nam. Alles om het 
koor maar goed te kunnen be-
geleiden.

De heer C.J.M. Sander, 
Akersloot

De heer Sander is 25 jaar voor-
zitter geweest van de Akersloter 
Motor Club. Tijdens de trips naar 
het buitenland was de heer San-
der altijd een ware ambassadeur 
voor de club. Hij heeft vele acti-
viteiten georganiseerd, bijvoor-
beeld het Molentre�en. Dit werd 
altijd met Pasen georganiseerd, 
ook met motorclubs uit het bui-
tenland. In deze tijd werd een 
groot deel van de opbrengst van 
het tre�en gedoneerd aan de or-
ganisaties van de JumboRun en 
KadijkerRun. Zij organiseren2 
jaarlijks een dag voor gehandi-
capten/kinderen, die een rit mee 
mogen rijden met een motor 
met zijspan.

De heer J.J.A.S. Tromp, Castri-
cum

De heer Tromp wordt ervaren 
als een zeer betrokken huisarts, 
met oprechte aandacht voor zijn 
patiënten. Hij is actief op aller-
lei gebieden, in meer of mindere 
mate gerelateerd aan zijn werk 
als arts. Zo is hij gestart met een 

sportspreekuur in zijn huisart-
senpraktijk, heeft hij EHBO-les-
sen gegeven op een basisschool 
en is hij actief geweest bij de 
Reddingsbrigade in Castricum. 
Ook heeft hij trainingen gege-
ven aan de leden van de Red-
dingsbrigade en heeft zich aan-
gesloten bij het Dutch Open-
tennistoernooi als toernooiarts.

De heer P.C. van Splunter, Hei-
loo*

Een sportman met een groot 
hart voor de club – zo zou men 
de heer Van Splunter kunnen 
kwali�ceren. Zijn betrokken-
heid bij en voor de voetbalclub 
F.C. Castricum heeft hij in de af-
gelopen ruim veertig jaar (1978 - 
heden) op diverse gebieden ge-
toond. Van speler in het eerste 
team tot toetreding tot het be-
stuur als vice-voorzitter tot vrij-
williger in hart en nieren. Als 
klap op de vuurpijl heeft hij in 
samenwerking met de gemeen-
te een kunstgrasveld voor de 
club weten te realiseren.

* De heer P.C. van Splunter is in-
woner van Heiloo, daarom is de 
aanvraag in Heiloo gedaan. Het 
is echter zo, dat de heer Van 
Splunter zijn activiteiten ver-
richt in Castricum, vandaar dat 
gevraagd is om de uitreiking in 
Castricum plaats te laten vinden.

Eén landelijk moment
Later in het jaar komt er één lan-
delijk moment waarop de lint-
jes daadwerkelijk worden opge-
speld. Dat gebeurt uiteraard in 
het bijzijn van familie, vrienden 
en collega’s van de gedecoreer-
den. Wanneer dit zal zijn, is me-
de afhankelijk van het verloop 
van het coronavirus. Ook de bij-
behorende gedecoreerdenbij-
eenkomst van de gemeente Cas-
tricum, oorspronkelijk gepland 
op maandag 27 april, gaat net 
als de lintjesregen niet door. Een 
bijeenkomst van te veel mensen 
zou een te groot risico met zich 
meebrengen en is bovendien 
tegen de coronaregels (samen-
scholing).
In plaats van een fysieke bij-
eenkomst heeft burgemeester 
Toon Mans elke gedecoreerde 
een persoonlijke brief gestuurd 
met daarbij een fotocollage met 
beelden uit de voorgaande ja-
ren. (Foto’s: Henk de Reus)

Castricum - Dit jaar zijn zeven Koninklijke onderscheiden toege-
kend tijdens de lintjesregen in de gemeente. Omdat het daad-
werkelijke opspelden van de versierselen niet kon plaatsvinden 
vanwege de omstandigheden rond het coronavirus, belde bur-
gemeester Toon Mans de gedecoreerden persoonlijk op. Hij feli-
citeerde hen van harte met hun onderscheiding. Ook werd een 
mooi boeket bloemen bij de gedecoreerden aan de deur bezorgd. 
Het lintje wordt op een nader te bepalen moment opgespeld.

Nieuw initiatief van Transitie Castricum:
Kies je lievelingsboom 
tot boom van de maand

Castricum - Ook zo gek op de 
Castricumse bomen? Op de 
mooie groene blaadjes, die nu uit 
de knoppen knallen? Op de zuur-
stof die ze produceren, terwijl ze 
stikstof opnemen? Op de bloe-
sem, de heerlijke geur, het rui-
sen van de bladeren in de wind? 
Op de zon, die door de takken 
speelt? Op de schaduw die ze ons 
op hete dagen bieden? Op de ste-
vige takken waar je op kunt klim-
men? Op de dieren, die om en in 
de bomen huizen?

De werkgroep Bomen over Bo-
men van Transitie Castricum komt 
met een nieuw initiatief om het 
belang van bomen te benadruk-
ken. Iedereen is in de gelegen-
heid om zijn of haar lievelings-
boom te nomineren als boom 
van de maand. Een boom die bij-
zonder is, in de eigen buurt, mis-
schien zelfs in de eigen tuin, waar 
men van geniet. Uiteraard met 
daarbij het verhaal: wat maakt 
die boom zo bijzonder? Voor de-
ze maand doet de werkgroep zelf 
de aftrap met de Koningslinde. 
Het is immers de week van Ko-
ningsdag! Deze boom in Castri-
cum is geplant op 26 april 2013 
bij de inhuldiging van koning Wil-
lem Alexander. De koningslinde 
werd geleverd aan alle achthon-
derd gemeenten in Nederland, 
eventueel met sierhek. De Castri-
cumse linde staat te pronken aan 
de Willem Alexandersingel in Cas-
tricum, zonder sierhek, maar wel 
met bordje.

Castricum heeft een Koninklij-
ke lindebomen- traditie. De Juli-
ana-linde staat in de Pernéstraat 

en de Beatrix-linde aan de Schel-
geest én aan de Kleibroek. De lin-
deboom staat sinds de Germaan-
se tijd symbool voor liefde, trouw 
en huiselijk geluk en beschermt 
tegen kwaad. Hij werd geplant in 
het centrum van elk dorp. Eron-
der werd recht gesproken, wer-
den belangrijke gebeurtenissen 
herdacht en werd gefeest. De 
naam Koningslinde vindt zijn oor-
sprong in het feit dat Koning Wil-
lem III aan de door watersnood 
getro�en kwekerijen in de Betu-
we in1870 ter compensatie lin-
debomen schonk: Koningslinden 
dus. (Foto’s: aangeleverd)

Zelf ook een boom nomineren? 
Stuur een foto van de boom met 
een korte toelichting vóór de 15e 
van de volgende maand naar in-
fo@transitiecastricum.nl onder 
vermelding van Bomen over Bo-
men.

Vitesse’22 hoopt jeugd-
training te kunnen hervatten

Castricum - Nadat premier Rut-
te vorige week dinsdag het po-
sitieve nieuws bracht dat geor-
ganiseerde buitensport onder 
voorwaarden weer mogelijk is 
voor de jeugd t/m 18 jaar, dien-
de het bestuur van Vitesse ’22 
onmiddellijk een verzoek in bij 
de gemeente. Deze heeft hierin 
namelijk de regie en geeft uit-
eindelijk toestemming. 
Een woordvoerder van de ge-
meente liet daarop weten dat 
er door NOC/NSF een protocol 
wordt opgesteld dat allerlei re-
gels bevat voor een veilige en 
verantwoorde manier van spor-
ten. Inmiddels is dat protocol er. 

Daarnaast is aanpassing nood-
zakelijk van de gemeentelijke 
noodverordening die bepaalt 
waar en onder welke voorwaar-
den er gesport mag worden. 
De de�nitieve toestemming 
van de gemeente kan van-
af 29 april worden verwacht. 
Op basis van deze berichtge-
ving is Vitesse voorbereidin-
gen gaan tre�en om de jeugd 
weer te kunnen laten voetbal-
len en hoopt hoofd jeugdoplei-
ding Peter Lambert zo spoedig 
mogelijk met zijn trainers weer 
aan de bak te kunnen. De kin-
deren zullen er blij mee zijn!” 
(Hans Boot)

De smartgoals kunnen bijna weer uit de kast worden gehaald. Links Peter 
Lambert en rechts Sylvia de Bruijn met in het midden zoon Mels.
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Bemanning B-24 liberator bommenwerper beleeft hachelijk avontuur
,,Het gerucht gaat dat de Duitsers werden getipt”

Henk de Reus 

Akersloot
De Tweede Wereldoorlog wordt 
deze periode uitvoerig in beeld 
gebracht in kranten, boeken en 
op tv. Je zou denken dat inmid-
dels alles erover gezegd is. Toch 
blijken er steeds weer nieuwe 
feiten en gebeurtenissen naar 
boven te komen, waarvan men 
eerder geen weet had. Een zo’n 
gebeurtenis is die van 6 februa-
ri 1945, toen een Amerikaanse 
B-24 Liberator bommenwerper 
boven Akersloot neerstortte. 
Hierover was eerder al iets ge-
schreven maar Frans Zonneveld 
(59) van Historische Vereniging 
Oud-Akersloot, brengt nieuwe 
feiten aan het licht.

Granaatvuur
Op dinsdagochtend 6 februa-
ri 1945 passeren ruim 400 Ame-
rikaanse vliegtuigen de Neder-
landse kustlijn richting Duits-
land. Geen ongewone situatie 
want al maanden lang vliegen 
grote formaties over. Omdat 
de Duitse luchtmacht ernstig 
is verzwakt wordt bij daglicht 
vliegen een aanvaardbaar risi-
co. Het 330ste bomb squadron 
onderdeel van de 93ste bomb 
Group, heeft als doel de Duit-
se stad Maagdenburg te bom-
barderen. Net boven Nederland 
wordt het geconfronteerd met 
Duits luchtafweergeschut bij 
IJmuiden en Bakkum. Eén vlieg-
tuig, met een negenkoppige be-
manning aan boord, wordt door 
granaatvuur geraakt. Het zwaar-
beladen toestel genaamd ‘The 
Gremlins Roost’ zwenkt aange-
slagen uit de formatie en daalt 
langzaam af richting Akersloot. 
Boven Akersloot beschrijft het 
rokende en brommende toestel 
een ruime bocht en ter plaat-
se van de Hoogegeest dropt 
het toestel zijn bommen. Daar-
na springen de bemanningsle-
den uit het toestel. Net op tijd 
want even later explodeert het 
toestel en valt het in brokstuk-
ken uiteen.

Reconstructie
Co-piloot Lt.Floyd Redderson 
van een van de andere vlieg-
tuigen maakte een verslag van 
het voorval, aan de hand waar-
van later een preciesere recon-
structie van de toedracht kon 
worden gemaakt. Frans Zonne-
veld citeert uit het verslag van 
Redderson: ’Vanuit mijn positie 
kon ik zien dat er vlammen uit 
de romp van het getroffen vlieg-
tuig kwamen. Ik zag dat het toe-
stel op zijn rechtervleugel af-
gleed en dat de bemanning zich 
nog net met parachutes wist te 
redden, voordat de B-24 Libara-
tor explodeerde. Toen het toe-
stel hierna op de rug rolde en 
rondtollend naar beneden viel, 
verloor ik het uit het oog’. ,,Zijn 
verhaal correspondeert met de 
foto’s die vanuit de lucht door 
een ander toestel van de neer-
vallende brokstukken zijn ge-
maakt”, aldus Zonneveld.

Bommen en brokstukken
Veel mensen uit de wijde omge-
ving zien dat het toestel wordt 
geraakt en moeizaam rich-
ting Akersloot vliegt. Akerslo-
ters zoeken dekking binnens-
huis of vluchten juist buitens-
huis, de paniek is groot. De ma-
teriële schade die door de bom-
men wordt aangericht is enorm. 
Hier en daar vliegen de pannen 
van het dak en springen de rui-
ten uit hun sponning. In totaal 
lopen ongeveer twintig wonin-
gen schade op. De bommen la-
ten kraters achter met een dia-
meter van circa 20 meter en een 
diepte van zeven meter. Zonne-
veld: ,,De brokstukken van het 
toestel werden door de hevige 
explosie over een groot opper-
vlak verspreid. De meeste brok-
stukken kwamen tot ver in de 
Schermer terecht. Een motor 
en overige brokstukken van het 
vliegtuig kwamen terecht bij de 
boerderij van de familie de Geus 
(tegenover het pontje). Een ge-
deelte van de vleugel dwarrel-
de in het Noord Hollandskanaal 

dat gedeeltelijk een vlammen-
zee werd.

Diverse Akersloters en ook in-
woners van de Schermer heb-
ben onderdelen van het toestel 
gevonden. In de loop der jaren 
zijn, met behulp van een me-
taaldetector, onder andere een 
mitrailleur, een stoel en ande-
re onderdelen opgespoord. Het 
is een wonder dat er, ondanks 
de grote materiële schade, geen 
burgerslachtoffers zijn geval-
len.”

Lot bemanning
Een van de parachutisten landt 
op het land van veehouder Oud 
in de Schermer. De boer pikt de 
parachutist op en verstopt hem 
op de zolder van zijn schuur. 
Maar de Duitsers hebben de 
Amerikaan zien neerkomen en 
zijn snel ter plaatse om de boer-
derij te doorzoeken. Als ze met 
hooivorken in het hooi prikken 
besluit de boer de schuilplaats 
van de Amerikaan bekend te 
maken. De situatie wordt te ge-
vaarlijk, want hij heeft ook nog 
2 zonen van 16 en 18 jaar thuis 
wonen, die zich voor de Duit-
sers schuilhouden. Het geeft 
aan voor welke dilemma’s men 
soms kwam te staan. Twee an-
dere Amerikanen landen aan de 
Bloemendaalse weg. Toevallig 
passerende Duitsers nemen de 
twee gevangen.

Vier bemanningsleden landen 
met hun parachute in de Graf-
termeer. Eén vlieger heeft ern-
stige brandwonden in zijn ge-
zicht en wordt met de fiets naar 
de dokter gebracht. Ook deze 
Amerikaan wordt door de Duit-
sers opgepikt. Zonneveld zegt 
dat twee bemanningsleden het 
voorval niet overleefden, de 
rechterzijluikschutter Arthur S. 
Humpheys en linkerzijluikschut-
ter Vance Jeffers. ”Humpheys 
had de pech dat zijn parachu-
te niet goed open ging of ver-
brandde. Jeffers is door afweer-
geschut gewond geraakt en 
overleed ’s avonds aan zijn ver-
wondingen.
De stoffelijke overschotten zijn 
door de Duitsers meegeno-
men. Ze zijn respectievelijk in 
Akersloot en Graft begraven. Na 
de bevrijding hebben de Ameri-
kanen ze opgegraven om ze uit-
eindelijk een laatste rustplaats 
in Amerika te geven. Bij de op-
graving bleek dat de Duitsers 
alle persoonlijke bezittingen 
van hen hadden afgenomen, 
een ring of andere persoon-
lijke spullen bleken niet meer 
aanwezig. Diverse onderdelen 
van het vliegtuig maar ook de 
schoen van rechterzijluikschut-
ter Arthur S. Humpheys staan 
tentoongesteld in Fort Veldhuis 
in Heemskerk”, aldus Zonneveld. 
Hij vervolgt: ,,Twee andere Ame-
rikanen, de neusschutter Martin 
Howard Rubin en co-piloot Ralf 
F. Sanderson, werden door om-
standers bij het verzet afgele-
verd.

Willem Woestenburg en Lou 
Beumer waren beiden afkom-
stig uit Graft en lid van het ver-
zet. Ze wilden de vliegers met 
een roeiboot naar een schuil-
plaats in de Eilandspolder bren-
gen. 
De Amerikanen droegen bur-
gerkleren. Al roeiend probeerde 
het viertal de schuilplaats te be-
reiken. Op de Zuidersloot wer-
den ze ontdekt door patrouille-
rende Duitsers. 
Het viertal werd aangehouden 
en de piloten werden in de au-
to meegenomen.

De Graftenaren wisten dat pilo-
tenhelpers door de Duitsers niet 
mild werden bestraft en hadden 

waarschijnlijk al afgesproken 
om een vluchtpoging te onder-
nemen. Ze probeerden met ge-
weld de Duitsers hun geweren 
af te nemen. Er ontstond een 
heftige worsteling die werd op-
gemerkt door een Duitser in de 
tweede auto. Deze onderkende 
het gevaar en schoot een van 
de jongens neer. De andere pi-
lotenhelper sloeg in paniek op 
de vlucht, maar werd door een 
regen van kogels getroffen. Het 
gerucht gaat dat de Duitsers 
werden getipt, want was het 
niet toevallig dat ze op deze af-
gelegen plek patrouilleerden en 
de roeiboot zagen? Op deze vra-
gen zal waarschijnlijk nooit een 
antwoord komen.”

De twee jonge Graftenaren zijn 
begraven op het kerkhof van 
Graft. De bevolking eert ze als 
verzetshelden.

In 1989 is neuskoepelschutter 
Martin Rubin op uitnodiging 
van de Stichting Aircraft Reco-
very Group 40-45 naar Neder-
land gekomen. In een roeiboot-
je heeft hij dezelfde tocht, die 
hij destijds in 1945 met de ver-
zetsmensen had gevaren, op-
nieuw afgelegd. Het werd een 
emotionele tocht. Martin Ru-
bin heeft nooit geweten dat de 
twee Graftenaren door de Duis-
ters zijn neergeschoten.
Kent u ook mensen met een 

oorlogsverhaal, of met een 
verhaal over een Vredesmis-
sie, meld het de redactie. Dit 

kan door een bericht te stu-
ren naar redactie@castricum-
mer.nl.

Tot 1 oktober van dit jaar viert Nederland dat het 75 jaar terug werd bevrijd. De krant laat inwoners 
aan het woord met een verhaal over de oorlog. Dit kunnen overlevenden zijn, deelnemers aan Vre-
desmissies, of mensen die in de lokale historie van de jaren ’40-’45 zijn gedoken. Frans Zonneveld 
is zo iemand.

De rode stip op deze kaart geeft aan waar het toestel is neergestort. De 
blauwe sterren markeren de plaats waar het toestel z’n bommen dropte. 
(Foto: aangeleverd)

De bemanning van de B-24 bommenwerper ‘The Gremlins Roost’, staand linksboven A.S. Humpheys. (Foto: 
aangeleverd)

De verzetsstrijders Willem Woestenburg (l) en Lou Beumer, die hun hulp 
aan twee Amerikaanse bemanningsleden met de dood moesten beko-
pen. (Foto: aangeleverd) De neus van ‘The Gremlins Roost’. (Foto: aangeleverd)

Frans Zonneveld voor Fort Veldhuis in Heemskerk met in zijn handen de 
schoen van de omgekomen rechterzijluikschutter Arthur S. Humpheys 
(foto: Henk de Reus)
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Anderhalve meter
Castricum - Anderhalve meter 
afstand van elkaar houden. Het 
is een relatief eenvoudige op-
dracht, maar sommige mensen 
schijnen er nog behoorlijk wat 
moeite mee te hebben. Wethou-
der Ron de Haan geeft hier de 
afstand nog maar eens duide-
lijk aan. De cirkel voor hem op 
de grond is precies anderhalve 
meter in doorsnee, dus als je al-
lebei op de rand van de cirkel 
gaat staan, recht tegenover el-
kaar, hou je de juiste afstand aan. 
Tientallen van deze cirkels zijn op 
verschillende plekken in de ge-
meente aangebracht. Het gaat 
om plaatsen waar veel mensen 
langskomen, zoals supermark-
ten en parken. ,,Zo krijgen zij een 
idee hoe ver anderhalve meter 
precies is en worden ze zich nog 

beter bewust van de afstand die 
regel is geworden in deze coron-
aperiode’’, licht de wethouder toe. 
,,Maar vóór alles geldt natuurlijk: 
blijf zoveel mogelijk thuis.’’ (Foto’s: 
aangeleverd)

Limmen - Er zijn heel wat fami-
lies die voetbalvereniging Lim-
men een warm hart toedragen, 
maar één naam mogen we voor-
al niet vergeten; de familie Dek-
ker. Nou ja familie, de meesten 
zijn niet eens familie van elkaar. 
Meester Bruschke werd gek van 
al die namen en begon bijna-
men te verzinnen. Gelijk had hij. 
Door verschillende mensen zijn 
deze namen eruit gerold; we pra-
ten over zeven keer Kees Dek-
ker. We hebben ‘Witte Kees’ , jaren 
voorstopper van Limmen 1, ‘Dik-
ke Kees’, ging vaak als supporter 
mee, ‘Scouting Kees’, de fotograaf 
bij de wandeltocht, ‘Kees van de 
BP’, nooit op de voetbal gezien, 
‘Kees de Ket’, haalde ook het eer-
ste team,samen met nog drie an-
dere Keesen. Heeft een zoon die 
hij ook Kees noemde. Dan weer 
een Kees die door mevrouw Hol-
lander gewoon ‘Bas’ werd ge-
noemd. Ook oud-eerste-speler, 
die zich gewoon die naam toege-
eigend heeft. Dat waren dus de 
Dekkers met Kees als voornaam. 
Wellicht heb ik er nog een verge-
ten. Deze zijn nagenoeg geen fa-
milie van elkaar. Wonderlijk toch?

Andere Dekkers die belangrijk 
voor onze voetbaltrots zijn ge-
weest; Jaap (studder) Dekker die 
nog een paar maanden voorzit-
ter is geweest en - zoals hij zelf 
beweerde - ook in het eerste 
heeft gespeeld. Dat kon in die 
tijd snel, want volgens mij waren 
er maar twee teams. Zijn broer 
Henk (vader van Bas) is jarenlang 
de grensrechter geweest. Dan 
de broers André, Aad (toen Adri-
aan) en Dick Dekker. Met André 
op doel en zijn broers in de voor-
hoede hebben zij ook het eer-
ste gehaald.  Nic Dekker hebben 
we met zoon ‘Rooie Tim’ en broer 
Tom. ‘Rooie Theo’ Dekker vormde 
samen met zijn broer ‘Witte Kees’ 
een belangrijk duo in de achter-
hoede. Zijn zoon Emiel is nog 
penningmeester van de club ge-
weest. De zonen van vader Toon 
Dekker (broer van dikke Kees) en 
vaste supporter van hen waren 

André (Dré) en Jan de Kee. Dré 
was spits en scoorde in de beslis-
singswedstrijd op het AZ-terrein 
tegen SVW27 en viel toen gebles-
seerd uit. Jan stond toen op doel 
met zijn strijdbijl in het net han-
gende. Een van de betere keepers 
die Limmen heeft gehad.

Ook Ber Dekker (broer van Kees 
de Ket) speelde onder Iliopou-
los in Limmen 1. Zijn zoon Iwan 
(Shoukov) is de laatste Dekker die 
in de basis van Limmen 1 mocht 
staan. En dat is alweer ± vijftien 
jaar geleden. ‘Witte Tim’ Dekker 
(zoon van Peter) stond ook in de 
selectie. Peter is, wat de Dekkers 
betreft, wel recordhouder wat be-
treft het aantal caps in het eerste. 
Zelfs ondanks een jaartje er tus-
senuit (Telstar) kon hij tot record-
meister worden gebombardeerd. 
Of het moet ‘Rooie Theo’ nog zijn 
die vanaf zijn 16e in het eerste 
speelde. Peter trouwens ook.  Zo, 
dat was het dan , de familie Dek-
ker, die eigenlijk helemaal geen 
familie van elkaar zijn. Nou ja de 
meeste niet. De ‘Dekkers’ hebben 
ooit een wedstrijd gespeeld te-
gen ‘de rest van Limmen’. Uitslag 
voor mij onbekend maar vooral 
onbelangrijk. (Willem Koot)

Peter Dekker zingt 
vanuit eigen tuin
Limmen - ,,Ik denk weer terug 
aan toen’’, zingt Peter Dekker aan 
het begin van het lied ‘Bloemen-
dagen in ons dorpje Limmen’. Hij 
staat achter zijn eigen tuinhek, op 
gepaste afstand van het publiek, 
dat ook weer op gepaste afstand 
van elkaar staat.

Deze zonovergoten zondag-
middag, een dag voor de eer-
ste en hopelijk laatste Konings-
dag in coronacrisistijd, had een 
mooie bloemendag kunnen zijn, 
maar helaas. Voor Peter toch ge-
noeg reden om even zijn gitaar te 
pakken. Vanaf het middaguur tot 
aan etenstijd speelt hij elk heel 
uur vanuit zijn voortuin het bloe-
mendagenlied voor mensen uit 
het Limmerse en omgeving. Het 
tweede nummer wordt ook met-

een als laatste van het uur aange-
kondigd, hetgeen voor wat luch-
tigheid zorgt in deze toch wel 
surreële situatie op straat. Om je 
� t te voelen, dat krijg je niet ca-
deau, zingt Peter over zijn weke-
lijkse hardloopronde in ‘De Dui-
nen’. Een waarheid als een koe, 
zeker nu.

Een echte samenscholing is het 
natuurlijk niet, maar het neemt 
niet weg dat er even wat ruim-
te en tijd lijkt te ontstaan voor 
een besef van saamhorigheid. 
En dat we, na twee nummers al, 
ook weer door moeten. En zul-
len gaan. Het bloemendagen-
lied is met clip te zien op Youtu-
be onder de titel ‘Bloemendagen 
in ons dorpje Limmen’. (Foto: aan-
geleverd)

Voetbalvereniging Limmen:
Uit den ouden doos; 
Dekker versus de rest

Iwan (Shoukov), de laatste der Mo-
hikanen. (Foto: aangeleverd)

Met verbazing las ik de brandbrief van de strandexploitanten aan 
het college. Menen deze horecaondernemers dat zij een aparte 
positie innemen? De overige horeca en andere bedrijven die ge-
dwongen gesloten zijn zitten in dezelfde precaire situatie. Zeker, 
het wordt voor niemand een goed jaar. Maar om je vaste lasten te 
willen onderbrengen bij de gemeente/ gemeenschap zelfs tot in 
2022, terwijl andere bedrijven de eigen broek moeten ophouden, 
komt bij mij vreemd over. Mocht de gemeente hier wel in mee-
gaan, dan roep ik alle getro� en ondernemers op om hun pakket 
van wensen ook bij het college neer te leggen. Immers: ‘gelijke 
monniken gelijke kappen’.

Margot Prinsen, Castricum

LEZERSPOST

Strandexploitanten

Verslag van een telefoongesprek met een van de dienstdoende 
artsen van de huisartsenpraktijk. Hij informeerde belangstellend 
naar mijn gezondheid als diabetes-2-patiënt in deze moeilijke tij-
den van corona. In eerste instantie was ik verheugd over die be-
langstelling en zei dat het mij goed gaat. Wel is er een probleem 
in huis met de gezondheid van mijn vrouw, die inmiddels con-
tact heeft met haar eigen arts over een zwelling op haar voet. Ik 
gaf de telefoon over aan mijn vrouw. Zij liet mij eigenlijk onmid-
dellijk weten dat de arts haar niet wilde spreken omdat er werd 
gevraagd naar mijn situatie. Ik was wel verbaasd over het feit dat 
niet werd gevraagd naar haar mening over dezelfde situatie. Zij 
is toch minstens een even groot risicogeval als ikzelf. Ik nam de 
telefoon weer over en ging verder met het gesprek. Daar werd 
al snel duidelijk dat de arts wilde weten hoe ik mij de voortgang 
voorstelde van de coronaproblematiek als ik ook besmet zou ra-
ken. Hoe zou ik willen dat er werd gehandeld als de infectie mij 
zou tre� en? Wilde ik opgenomen worden op de ic in het zieken-
huis? Of zou het misschien maar beter zijn om thuis het vervolg 
af te wachten. Ja, ja wie zal het zeggen. Ikzelf antwoordde dat ik 
het moeilijk vond om nu al een beslissing daarover te nemen. Ik 
stel mij voor dat daarover pas goed kan worden besloten als de si-
tuatie zich voordoet. In hoeverre is thuisbehandeling mogelijk? 
Natuurlijk wil ik liever niet worden opgenomen in het ziekenhuis. 
Bestaan er ook mogelijkheden om thuis zuurstof toegediend te 
krijgen? In onze tijd als B&B-exploitant hebben wij diverse keren 
mensen met zuurstofcylinders als gast ondergebracht. Er zijn nog 
heel veel vragen onbeantwoord over het verloop van de ziektes 
in het ziekenhuis. Kun je nog praten? We weten eigenlijk niets. He-
laas kreeg ik geen antwoord op deze vraagstellingen en hebben 
we het telefoongesprek maar afgesloten met mijn dank voor de 
belangstelling.
Het spijt mij dat ik niet goed kon meewerken aan de verhoging 
van de e�  ciency in de huisartsenpraktijk.

Bob Molenaar

LEZERSPOST

Huisartsenpraktijk

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

Vrijheid, zuurstof van het leven

Raakt de kern van het bestaan

Ieder woord, vrijelijk geschreven

Je eigen weg inslaan

Helemaal vrijuit praten

Elke censuur geslecht

Ik kan doen en laten

Dat maakt vrijheid echt

Frederik Meijster

LEZERSPOST
Vrijheid
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Geen bloemendagen, 
wel tuinprijzen
Limmen - De traditionele bloe-
mendagen zijn er dit jaar niet, 
maar op ludieke wijze is er toch 
wat aandacht aan besteed. 
Afgelopen zaterdag vonden di-
verse inwoners van het dorp ’s 
morgens een prijs in hun tuin. 
Maar liefst 110 prijzen zijn er uit-
gedeeld, verdeeld over 11 catego-
rieën. Er was een algemene tuin-
prijs, een prijs voor de mooiste 
voorjaarstuinen en voor de tuinen 
met de mooiste bomen. Ook in 

twijfelachtige categorieën als de 
‘leuk geprobeerd tuinprijs’ en de 
onkruid tuinprijs werden tuinen 
geselecteerd. 
Vol trots of schaamte vanwege de 
verschillende prijzen lieten som-
mige tuinbezitters de prijs graag 
staan of haalden die juist weer 
snel weg. Zo zijn de bloemenda-
gen toch niet zomaar onopge-
merkt voorbij gegaan. Hopelijk 
zullen er volgend jaar weer moza-
ieken pronken. 

Melle en Tess (allebei 11) 
bouwen eigen tuinhut
Castricum - Of er deze zomer een 
timmerdorp voor de jeugd gaat ko-
men, is vooralsnog niet duidelijk. 
De maatregelen rond het corona-
virus maken het lastig om dat goed 
te kunnen inschatten. Melle en Tess, 
allebei 11 jaar oud, zitten er echter 
niet zo mee. Ze zijn gewoon thuis 
zelf aan de slag gegaan. Hun hou-
ten tuinhut is inmiddels al een heel 
eind gevorderd.

Het was Melle die als eerste met 
het idee voor een eigen tuinhut 
kwam. Zijn stiefzus Tess was direct 
enthousiast en samen hebben ze 
eerst een tekening gemaakt. Dat 
de hut in de voortuin moest komen 
te staan, wisten ze eigenlijk al met-
een. ,,Daar was de meeste ruimte’’, 
luidt de simpele verklaring. Ze ver-
tellen: ,,We hebben eerst op inter-
net wat � lmpjes bekeken, waarin te 
zien was hoe mensen een boomhut 
bouwen.’’ Was een boomhut geen 

mooiere uitdaging geweest? ,,Van 
onze boom is net een tak afgehaald, 
dus dat gaat niet meer.’’ Vol enthou-
siasme gingen Melle en Tess aan het 
werk. Het mooie weer van de afge-
lopen week hielp natuurlijk goed 
mee, want bij slecht weer wordt er 
niet gebouwd. ,,We hebben nog on-
geveer twee dagen nodig, want er 
komt nog een verdieping op.’’ De 
hut is grotendeels gemaakt van 
pallets, die Tim, de vader van Mel-
le, voor ze heeft geregeld. Als de 
klus geklaard is, zijn Melle en Tess 
misschien wel de enige kinderen 
in Castricum met een eigen tuin-
hut. Gaan ze er ook wonen? ,,Nee, 
maar we gaan er wel spelen. En mis-
schien een nachtje slapen. De hut is 
echt voor ons twee. Het is verboden 
voor ouders, want die zijn te groot.’’ 
Mag er dan verder niemand in? Ja, 
toch wel. ,,De zus van Melle mag er 
wel in. Zij is 14. En ze bezorgt ook de 
Castricummer!’’ (Foto:  Gabi de Heer)
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Castricum - Grip door Visie helpt lokale kleinere ondernemers in 
Castricum en omstreken die groots denken! Als ze nu iets kunnen 
doen, dan is het een vergrootglas op zichzelf en hun bedrijf leg-
gen. ,,Focus op de echte waarde, waar heb je wel controle over? 
De rest zouden ze eruit kunnen sleutelen.’’

#wedoenhetsamen
Gratis business consult voor ondernemers

Barbara van Lodensteijn van Grip 
door Visie wil de lokale onder-
nemers in deze coronatijd graag 
steunen om hun bedrijf te be-
stendigen. Ze biedt hen daarom 
vrijblijvende business coaching 
consults aan. Ondernemers kun-
nen al direct een ‘reuzensprong’ 
maken met de strategische tool 
OGSM (objectives, goals, strate-
gies en measures) die nu speci-
�ek op maat gemaakt is voor on-
dernemers om zoveel mogelijk 
stand te houden in de corona-
tijd. Doel is om een scherpe vi-
sie voor de nabije toekomst op te 
stellen én te behalen. Deze Coro-
na OGSM geeft ondernemers een 
voorsprong! Het zorgt voor grip 
en resultaat op de korte termijn 
én voor gedreven medewerkers. 
,,Iedereen beweegt nu precies de-
zelfde kant op en spreekt dezelf-
de taal, dat is direct in alles voel-
baar! Voor degenen die nu voor-
al sturen op ‘goede bedoelingen’ 

is de kans op dergelijke resultaten 
zo’n 20%.’’

 De centrale vraag die Grip door 
Visie altijd stelt aan ondernemers 
is: ,,Hoe ben jij als persoon gela-
den?’’ Deze lading is vaak doorge-
drongen in alle vezels van het be-
drijf; in de communicatie, organi-
satie en operatie. Veel onderne-
mers gebruiken hun unieke bron 
(die gelukkig nooit opdroogt) 
niet optimaal. Mede door een ge-
brek aan voldoende kennis over 
een e�ectieve bedrijfsvoering ra-
ken ze verstrikt in ‘de waan van de 
dag’. Dat risico is nu extra groot! 
Grip door Visie zorgt ervoor dat 
de geladen visie van de onder-
nemer weer de motor wordt van 
een vitale bedrijfsvoering, juist in 
deze tijd! 

Richard Groot over het traject bij 
Deining: ,,Hoe jij bent geladen is 
‘by far out’ het belangrijkste on-

derdeel bij ons geweest, daarna 
kun je pas de visie (ambitie) gaan 
organiseren, eerder niet. We heb-
ben door dit traject een stevig ge-
laden fundament en een slim en 
scherp vooruitzicht. Mede hier-
door heb ik nu een fantastisch 
team kunnen aantrekken en zijn 
we ons nu aan het klaarmaken 
voor onze intelligente unlock.’’

Vraag nu op: www.gripdoorvisie.
nl een gratis business consult aan. 
(Foto: aangeleverd)

Niet luisteren en upgrade oorzaak opstandigheid
Ondernemers van de
Castricummer Werf weren zich

Aart Tóth

Aan Cornel Borst, voorzitter van 
de ondernemersvereniging ‘Ver-
enigde Bedrijven Castricum-
mer Werf’ de vraag wat er aan de 
hand is. Cornel antwoordde: ,,Wij 
maken ons zorgen over de komst 
van de ‘�exwoningen’ pal naast 
ons op een kavel van de gemeen-
te. Als buren zijn wij op geen en-
kele manier bij dit plan betrok-
ken. Wij vragen ons af waarom 
projecten, waarin veel goedko-
pe sociale woningen of appar-
tementen zijn opgenomen, van 
collega-ondernemers zoals Wim 
van Vliet of Dennis de Haas door 
absurde eisen van wethouders, 
ambtenaren of raadsleden, veel 
te duur uitvallen. Daardoor komt 
de sociale woningbouw te verval-
len. Dat betekent dat de gemeen-
te zelf deze ogenschijnlijke nood-
zaak van noodwoningen creëert”, 
aldus Borst.

Leo van Schoonhoven, nog even 
voorzitter van de OVC, staat ach-
ter de ondernemers. Leo vatte het 
als volgt samen: ,,Al tien jaar spre-
ken vertegenwoordigers van de-
ze groep ondernemers met wet-
houders en ambtenaren over 
de plannen om de Castricum-
mer Werf op te knappen. Daar-
bij staan infrastructuur, parkeer-
ruimte, verduurzaming, vergroe-
ning en verkeersveiliger worden, 
centraal. Het bedrijventerrein is 
druk en gevaarlijk. Dit door het 
drukke personen - en vrachtver-
keer en de onoverzichtelijke in-
frastructuur.”

Fred de Ridder, één van de on-
dernemers zegt: ,,Op het bedrij-
venterrein zijn in het recente ver-
leden onder protest en ook toen 
zonder overleg, zaken toege-
voegd die er niet horen. Mutha-
tara brengt als (winkel) activiteit 
verkeersstromen en verkeers-
drukte met zich mee. Hierdoor is 
er nog dringender behoefte ont-
staan aan extra parkeerplaatsen. 
De enige plek hiervoor is de kavel 
van de gemeente. De werf is aan 
de andere zijden immers ingeslo-
ten door de Provinciale weg en 
het spoor. Als het beoogde par-
keerterrein nu opeens zou wor-
den volgebouwd met �exwonin-
gen, dan is er geen mogelijkheid 
meer om het bedrijventerrein te 
upgraden met parkeerplaatsen. 
Niet doen dus!”

Werf is aan het afzakken qua uit-
straling. Dit is schadelijk voor de 
ondernemingen en natuurlijk 
hun afnemers die op bezoek ko-
men. 
Voor verhuizer Aad de Wit is de 
situatie veilig aankomen of weg-
rijden met verhuiswagens soms 
niet mogelijk vanwege verkeerd 
geparkeerde automobielen. 
Daaruit blijkt wel dat er een te-
kort is aan parkeerplaatsen. ,,De 
Castricumse parkeernorm is 1,5 
parkeerplaats per �exwoning. Op 
het stukje gemeentegrond zelf is 
door het drukke woningbouw-
program geen plaats. Dat bete-
kent dat de bewoners en bezoe-
kers van de �exwoningen ook 
nog eens zouden moeten parke-
ren op het bedrijventerrein. Niet 

alleen geeft dat nog meer par-
keerproblemen, het is ook nog 
eens onverantwoord volgens de 
ondernemers. Zij wijzen op de 
drukke route door al het vracht-
verkeer. En hoe gaan kinde-
ren straks veilig een druk bedrij-
venterrein doorkruisen om naar 
school te gaan?”, nogmaals Leo 
van Schoonhoven.

Op een bedrijventerrein als Cas-
tricummer Werf zijn er andere re-
gels, vanwege aanwezigheid van 
bedrijven die geluidsoverlast ge-
ven dan wel tijdelijk vreemde 
luchtjes. Deze vallen binnen de 
milieuzone van het bedrijventer-
rein. Kennelijk moeten spoedzoe-
kers deze grote overlast en deze 
inbreuk op hun woongenot dul-
den. De ondernemers voelen op 
hun klompen aan dat het klach-
ten zal gaan regenen.

Cornel Borst sluit af: ,,In 2017 is 
een presentatie door Arjen Frui-
tema en Leo van Schoonhoven 
in samenwerking met de On-
dernemersvereniging Castricum 
(OVC), gemaakt. Dit voorstel is 
gedeeld met onze ambtenaren, 
ons toenmalige bestuur, de Pro-
vincie en de inwoners van Cas-
tricum. De inhoud werd positief 
beoordeeld. Wij brengen onze 
geactualiseerde presentatie op-
nieuw onder ogen van de verant-
woordelijken. Deze aanpak toont 
wat wij willen realiseren. Dat kun-
nen wij niet alleen en wij hebben 
daarbij de inzet van onze amb-
tenaren, bestuurders en raadsle-
den nodig. Hierbij gaat het erom 
na jaren van ‘het als gemeente 
en ondernemers qua praten eens 
te zijn’ om nu echt eens echt ‘sa-
men’ iets goeds te realiseren. De 
bestuurders moeten ‘niet zomaar 
wat doen’ op hun eigen houtje! 
Wij roepen hen allemaal op om 
met ons samen te werken en niet 
tegen ons te werken”, afsluitend 
Cornel Borst als voorzitter.

Castricum - De ondernemers van de Castricummer Werf hebben 
ernstige bezwaren tegen het gemeentelijk plan om �exwoningen 
pal naast de Castricummer Werf op een kavel van de gemeente te 
plaatsen. Zij hebben inmiddels college, raad en ambtenaren hun 
grote zorgen kenbaar gemaakt. Vooraf kwam een aantal onder-
nemers op het bewuste stukje grond bij elkaar, waar al meteen 
verwondering ontstond hoe veertig �exwoningen, inclusief ber-
gingen en parkeerplaatsen op zo’n kleine ruimte zouden kunnen 
passen.

Respectvol protest (op 1½ meter), wat stemt tot nadenken, op de plaats van *wel/niet �exwoningen.
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Hans Boot

Er is nog niet heel veel bekend 
over de manier en tijdstip waar-
op iemand kan worden besmet 
met corona en dat geldt ook voor 
Pim Touber: ,,Rond 10 maart ben 
ik ziek geworden. Hoe en waar ik 
COVID-19 heb opgelopen weet ik 
niet, want ik had tot nu toe een 
heel druk en sociaal leven. Eerst 
lag ik een week ziek in bed. Daar-
na ben ik naar de dokter gegaan 
en dezelfde dag nog lag ik in het 
Rode Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk.” Het was al snel duidelijk 
dat Pim op de intensive care be-
ademd moest worden: ,,In totaal 
heb ik acht dagen aan de beade-
ming gelegen. Vanaf dat moment 
ging het langzaam iets beter met 
mij, maar het was een lange en 
zware weg. Overigens ben ik in 
het RKZ door al het ziekenhuis-
personeel erg goed geholpen.”

Omdat het met Pim de goede 
kant op leek te gaan, mocht hij 
in Wijk aan Zee revalideren in He-
liomare en dat was een primeur: 
,,Ik was de eerste patiënt met co-
rona die daar terecht kwam. Om 
het RKZ te ontlasten werd er een 
speciale afdeling voor COVID-19 
in het revalidatiecentrum inge-
richt. Daar kreeg ik veel persoon-
lijke aandacht en oefeningen, wat 
veel heeft bijgedragen aan mijn 
snelle ontslag.”

Inspanningstest
Na een ziekbed van 40 dagen 
kreeg Pim het verlossende bericht 
dat hij naar huis mocht en kon de 
vlag uit: ,,Niet alleen ik, maar ook 
mijn vrouw en onze twee kinde-
ren van vier en één jaar zijn heel 
blij dat ik weer thuis ben. Ieder-
een heeft enorm in de stress ge-
zeten, omdat ik er erg slecht aan 
toe was. Om dan na zo’n lange 
tijd je familie en vrienden weer 
met blije koppies te kunnen zien, 
heeft mij erg goed gedaan.”

Op de vraag hoe het nu met hem 
gaat, luidt het antwoord: ,,Ik voel 
mij nu gelukkig goed en het is 
�jn om thuis verder te revalide-
ren. Elke dag zal ik aan mijn her-

stel moeten werken en met be-
hulp van onder andere fysiothe-
rapie denk ik zeker weer de ou-
de te worden. Over drie maan-
den krijg ik een inspanningstest 
om een volledig beeld te krijgen 
van mijn belastbaarheid en con-
ditie ten opzichte van de vorige 
test. Op basis van de uitkomsten 
hoop ik op vooruitgang en dat 
ik mijn trainingsprogramma kan 
uitbreiden.”

Voetbal
Door zijn ziekte werd Pim uiter-
aard niet geconfronteerd met de 
maatregelen die het kabinet af-
kondigde voor bijvoorbeeld thuis 
werken: ,,Ik ben leerkracht en 
mentor op een school voor voort-
gezet speciaal onderwijs. Mijn ge-
zondheid is nu het belangrijkste 
en voor ik überhaupt kan denken 
aan werken, zal ik er eerst cogni-

tief en fysiek voor moeten zor-
gen dat ik weer volledig �t ben. 
Mijn werkgever staat hier geluk-
kig volledig achter en ik krijg alle 
tijd en ruimte om volledig te kun-
nen herstellen.” Het voetballeven 
staat voorlopig nog wel even stil, 
maar toch durft Pim, die het afge-
lopen seizoen trainer Thijs Sluij-
ter assisteerde, daar alweer aan 
te denken: ,,Dat is iets waar ik erg 
naar uitkijk, want ik krijg er veel 
energie van. Er komt een mooi 
jaar aan voor het eerste van Vi-
tesse, dat ik samen met Arjan de 
Zeeuw ga trainen. Naar mijn idee 
hebben we een sterke selectie, 
waarmee we voor het kampioen-
schap kunnen gaan. Tijdens mijn 
revalidatie heb ik veel over tac-
tiek nagedacht en wat er nodig is 
om het maximale resultaat te be-
halen. Het is �jn om dit uit te wer-
ken. Tegelijkertijd werkt dit posi-
tief voor mijn cognitieve vooruit-
gang en zo snijdt het mes dus aan 
twee kanten. Tot slot wil ik nog la-
ten weten dat ik oprecht hoop 
dat iedereen gezond blijft in de-
ze onzekere tijd!”.

Trainer Vitesse ‘22 overleeft corona
Castricum - Het was kantje boord wat het leven betreft van Pim 
Touber. De 33-jarige assistent-trainer van Vitesse ’22, die komend 
seizoen hoofdtrainer is, werd besmet met het coronavirus en on-
derging een zware herstelperiode. Langzamerhand hoopt hij 
weer de oude te worden.

Het eerste �etstochtje van Pim na zijn thuiskomst met dochtertje Noa. 
(Foto: aangeleverd)






