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Castricum - De komende dagen lijkt de lente de�nitief door te breken. Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gebruikelijk, maar het warme weer is nu echt 
in zicht. Wie langs de Castricumse bloemenvelden wandelt, krijgt er al helemaal zin in. Deze bloemenpracht nodigt natuurlijk uit tot het maken van een sel�e. En 
zolang iedereen dat doet met aandacht en respect voor de natuur, is dat natuurlijk prima! Foto: Henk de Reus

De lente breekt door…!

Castricum - Gisteren vond de jaar-
lijkse kranslegging in het kader van 
Dodenherdenking plaats. Ook dit jaar 
moest worden gekozen voor een 
sobere variant van de ceremonie, 
zonder publiek. Gezien het tijdstip 
van de plechtigheid was het niet 
mogelijk om een verslag hiervan in 
deze editie te publiceren. 
De speech van burgemeester Toon 
Mans en beeldmateriaal van foto-
graaf Henk de Reus zijn op onze 
website www.castricummer.nl te 
vinden.

Dodenherdenking

Door Hans Boot

Het ligt allemaal niet eenvoudig in 
politiek Castricum. Drie jaar 
geleden begon een minderheids-
college van VVD, CDA en DeVrije-
Lijst aan een nieuwe bestuurspe-
riode, die werd gesteund door een 
raadsprogramma. Dat betekende 
dat niet langer een meerderheids-
coalitie zijn wil kon opleggen aan 
de oppositie. 

Dat ging een tijd goed, ware het 
niet dat D66 zijn steun aan het 
programma introk en Leo van 
Schoonhoven en Marjo Husslage 
dat programma nooit zelfstandig 
hebben ondertekend, omdat zij 
tijdens de rit uit een partij zijn 
gestapt en als eenmansfractie 
verder zijn gegaan. Maar dit even 
terzijde.

Doorgewerkt
Het gaat erom wat er nu in de afge-
lopen weken is gebeurd. Omdat de 
gemeente door de provincie onder 
preventief �nancieel toezicht was 
geplaatst, moest er voor 19 april 
een oplossing komen voor het 
wegwerken van het tekort van 5,2 
miljoen over de jaren 2022 tot en 
met 2024. Daarvoor werd een tijde-
lijke begrotingscommissie in 
gesteld onder leiding van CKenG-
fractievoorzitter Roel Beems. Hij 
laat weten: ,,Nadat de commissie 
het over een aantal maatregelen 
eens was ter grootte van 3,9 
miljoen, hebben de fracties van 
CKenG, VVD, CDA en GDB het 
weekend van 17 april doorgewerkt 
om het laatste gat van 1,3 miljoen 
te dichten. Dat lukte via een aantal 
ombuigingen. Conclusie: college en 
raad blij en de provincie tevreden 

over het resultaat, zodat mag 
worden verwacht dat het preventief 
toezicht spoedig wordt 
opgeheven.”

Persbericht
Deze begrotingsactie was voor de 
PvdA en de eenmansfracties Forza!, 
Lid Husslage en Van Schoonhoven 
toch aanleiding om vorige week in 
een persbericht kritiek te spuien op 
de gevolgde procedure. Zij verkon-
digen daarin onder meer: ,,Er is 
destijds een aanpak gecreëerd om 
met alle partijen samen dit 
probleem op te lossen en het 
proces verliep langs de afgesproken 
tijdslijn. Voordat de knoop doorge-
hakt kon worden, haakten VVD, 
CDA, CKenG en GDB af. Zij stapten 
uit het proces en bepaalden samen 
op basis van hun zetelmeerderheid 
de invulling van de laatste bezuini-
gingen. Wij ervaren deze keuze als 
destructief voor de wijze waarop de 
politiek haar verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van de inwoners 
van de gemeente Castricum invult.”
  Lees verder op pagina 4

Castricum - Het resultaat was zo mooi, zoals werd toegelicht in deze krant 
van vorige week. Vier fracties hadden een weekend doorgewerkt om een 
oplossing te vinden voor het sluitend maken van de gemeentebegroting. 
Daardoor wordt verwacht dat het preventief toezicht van de provincie 
vervalt. Toch rollen sommige partijen nog over elkaar heen.

Raad verdeeld in begrotingsdebat AARDBEIENSLOF
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TRUFFELS
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Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

ROOMSCHNITZEL
4E GRATIS
SOEP V/D WEEK:

TOMATENSOEP  € 3,99 
MET ITALIAANSE POMODORI

VLEESWARENTRIO 
BOTERHAMWORST

KATENSPEK
GEBRADEN GEHAKT  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
INDISCHE ROERBAK 

MET KRIELTJES + 
2 MINUTE STEAKS  € 6,99
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DONDERDAG 6 MEI 
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

ZATERDAG 8 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19:00 uur, father Mathew met 
voorzang van leden van Jubilate.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met koorzang. Voorganger: de 
heer K. Kroone. Er zijn 45 kerk-
gangers welkom tijdens de 
viering, na reservering. U kunt 
uw reservering doorgeven via 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

ZONDAG 9 MEI
Protestantse Kerk Castricum
Dorpskerk, 10.00 uur. pastor T. 
Vessies. Zondag cantate. 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 Annie Assen-
delft en Ria Peters. Moederdag.

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, 
Krijn de Jong.

H. Corneliuskerk Limmen
10.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering met gemengde zang-
groep. Voorganger: de heer K. 
Kroone. Er zijn 45 kerkgangers 
welkom tijdens de viering, na 
reservering. U kunt uw reserve-
ring doorgeven via pastor@
corneliuskerk-limmen.nl

DINSDAG 11 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, vd Maarel en Moham-
madnia. Info via websites, deur-
posters en telefoonbandjes. Prak-
tijk vdMaarel gesloten van 3 t/m 
7-5, Praktijk Coppoolse gesloten 
van 3 t/m 14-5

HUISARTSEN

Castricum - In ons artikel over de 
politieke partij Lokaal Vitaal, dat wij 
vorige week op de voorpagina publi-
ceerden, is een fout geslopen. 
Onderin het artikel stond vermeld 
dat het interview over de fusiepartij 
te zien is op de website van C-TV, 
maar abusievelijk werd daarbij de 
verkeerde website genoemd. Het 
programma is via www.castricum105.
nl te bekijken.

Rectifi catie website

Door Aart Tóth

Vanaf ‘s morgens vroeg konden de 
ondernemers een rode loper ophalen 
met een tros ballonnen in dorpshart-
kleuren. De reacties van de onderne-
mers was zeer positief, hetgeen zich in 
de loop van de dag spiegelde in 
vrolijke klanten. Zo veranderden de 
Dorpsstraat, de Torenstraat, het 
Bakkerspleintje en de Burgemeester 
Mooijstraat in een uitnodigend 
dorpshart.
Na wat gesleep met terrasstoelen en 
tafels was het vanaf 12.00 een soort 
run op de plekken van maximaal twee 
personen per tafel. Onderwijl een heer-
lijk zonnetje en de tapbiertjes en witte 
wijntjes zoefden het keelgat in. Je zag 
de bezoekers glimmen van weer een 
beetje sociale contacten, maar om 
18.00 uur zou het over moeten zijn. Dat 
liep in de praktijk soms anders met bier 
uit de supermarkt en altijd wel een 
zitplekje om verder te genieten. 
Castricum leeft!

Castricum - Het was vorige week al vroeg dag voor Simone Veldt-Bakker 
en Ingrid Zonneveld namens het Ondernemersfonds en Dorpshart. Zij 
hadden immers bedacht dat je als ondernemer best je blijdschap mocht 
tonen tegenover de gemeenschap en je klanten, omdat er vanaf de 28e 
april weer een beetje normaal gewerkt en gewinkeld kon worden

Dorpshart de lucht in bij heropening

De eerste ophalers: Frits Kool (Sport2000), Maurice Buis (Esclusivo) en Lex Klein Schiphorst (Bossinade) in topstemming. 
Foto’s: Aart Tóth

Het opbouwen van de terrassen in volle gang. 

Opgebouwd en gevuld met volop gezelligheid. 
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Lintjesregen in Castricum met belronde en oranjetompoucen
Burgemeester Mans heeft maandag 26 
april acht inwoners van de gemeente 
Castricum gebeld om hen te informeren 
dat zij een Koninklijke onderscheiding 
krijgen. De onderscheidingen werden twee 
dagen later, op woensdag 28 april, aan de 
volgende acht uitgereikt:

  e heer red Bakker - de heer Bakker 
is sinds 1994 medeoprichter, voorzitter 
en beheerder van kinderboerderij 
stichting Het Dierenduintje te 
Castricum. De stichting is in 2001 
o ieel opgeri ht  Behalve met het 
werk op de kinderboerderij is hij actief 
als mantelzorger voor zijn moeder en 
zijn schoonmoeder.

  e heer Wim Brakenho  - se retaris en 
ringencommissaris van vogelvereniging 
De Gevederde Vrienden te Castricum. 
De club heeft door de jaren heen 
tussen de 30 en 130 leden geteld. 

e heer Brakenho  was degene die 
de contactavonden, de jaarlijkse 
vogelshow en de feestavond 
organiseerde.

  evrouw arianne ooger rugge - 
twintig jaar vrijwilliger bij de Vereniging 
Kennemer IJsbaan. Oprichter van de 
50  tnesstrainingsgroep, een groep 
met tussen de 20 en 30 leden. Ze traint 
twee keer per week de senioren. Naast 
het sportieve deel, zorgt mevrouw 
Hoogerbrugge ook voor een goede 

onderlinge band tussen de leden van de 
vereniging. 

  e heer ohn ok - al meer dan twintig 
jaar vrijwilliger voor jongerencentrum 
de Storey Club in Akersloot. Zorgde dat 
er nieuwe huisvesting voor het centrum 
kwam. De ruimte werd daardoor ook 
groter, waardoor het mogelijk werd 
om er activiteiten voor kinderen te 
organiseren.

  e heer enk eijer - tot zijn 
pensionering in 2006 werkzaam als 
docent bij het Nova College in Haarlem. 
Midden jaren negentig actief geworden 
bij de Protestantse Kerk in Castricum. 
Eerst als ouderling en scriba, later 
in verschillende andere functies. 
Tien jaar geleden als vrijwilliger gaan 
werken bij de Stichting Uitgeester 
Senioren. Daar verzorgt de heer Meijer 
computerworkshops en cursussen.

  e heer i k ekel - sinds 1977 
bestuurslid, penningmeester en 
voorzitter van de hengelsportvereniging 
De Sander in Akersloot. Al meer dan 
veertig jaar actief hengelsporter in 
verenigingsverband. Binnen De Sander 
organiseerde de heer Pekel onder meer 
wedstrijden.

  e heer Wim es - in de jaren ta htig 
startte de vrijwilligersloopbaan van de 
heer Res, toen hij betrokken raakte bij 

de Atletiek Vereniging Castricum. In 
de beginjaren organiseerde de heer 
Res ook de bosloop. Hij vroeg de 
vergunningen aan, plande de regionale 
hardloopkalender en stemde die af 
met andere verenigingen. Richtte zich 
daarnaast op de communicatie. 

  e heer rits hreuder - eerste 
schreden op het pad van het 
vrijwilligersbestaan tussen 1977 
en 1997, toen de heer Schreuder 
vrijwilliger en bestuurslid was bij de 
Mixed Hockey Club Castricum. Daar 
was hij ook bondsscheidsrechter 
en opleider van de scheidsrechters. 
Later vrijwilliger en bestuurslid van de 
Stichting Castricum helpt Muttathara.

Vanwege corona was er dit jaar een 
compacte ontvangst van de decorandi 
op het gemeentehuis. Dat gebeurde 
in twee zalen -  de trouwzaal en 

edrij srestaurant e eerl kheid - en 
met een beperkt aantal genodigden. Ook 
werden de coronamaatregelen in acht 
genomen. Niettemin was woensdag 28 
april een feestelijke aangelegenheid met 
persoonlijke aandacht, mooie toespraken 
en gedenkwaardige momenten.
De decorandi ontvingen tijdens de 
belronde van burgemeester Mans allemaal 
een paar lekkere oranjetompoucen, 
speciaal voor deze gelegenheid bij hen 
aan huis bezorgd.

Journalist en Castricummer Rens Blom 
stuurt elke zondag om 10:00 een gratis 
e-mailnieuws rie  met alleen ht nieuws 
uit Castricum. Over lokale politiek, de 
huizenmarkt, dorpsvoorzieningen en 
meer. De nieuwsbrief is een hobbyproject 
met onafhankelijke berichtgeving, zonder 
advertenties en non-nieuws  e kunt je 
gratis aanmelden via nieuwsuitcastricum.
nl. Honderden Castricummers gingen je 
al voor!

Deze publicatie is een initiatief van 
Rens Blom en de gemeente en enkel 
bedoeld om de bekendheid van zijn 
onafhankelijke nieuwsbrief te vergroten. 
De gemeente heeft op geen enkele wijze 
invloed (gehad) op nieuwsuitcastricum.nl. 

ratis e-mailnieuws rie  
met ht nieuws uit 
Castricum 

Gemeente stelt groenstrook verkoopbaar
Op verzoek van de betrokken 
bewoners hebben de burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum 
voorgenomen de strook grond naast de 
woning op Zuster Meyboomstraat 1 langs 
de Charlotte Ruyslaan verkoopbaar te 
stellen. De groenstrook wordt ingericht 
en gebruikt als erf of tuin en zal, nadat de 

heesters zijn geplant, door de kopers als 
openbaar groen worden beheerd.   

Contact
Inwoners die nader geïnformeerd willen 
worden of hun zienswijze over de verkoop 
kenbaar willen maken, kunnen telefonisch 
contact opnemen met Domein Ruimtelijke 

Ontwikkeling en Team Beleid & Vastgoed 
via: 088 907 346. Daarnaast is ook een 
schriftelijke reactie mogelijk. Tekeningen 
van de te verkopen en te beheren stroken 
grond liggen vanaf 6 mei 2021 gedurende 
vier weken ter inzage in de hal van het 
gemeentehuis in Castricum  

Bijstandsuitkering  
digitaal aanvragen
Sinds 1 mei kunt u in de gemeente 
Castricum een bijstandsuitkering digitaal 
aanvragen via werk.nl. Ga hiervoor naar 
werk.nl en hou het volgende bij de hand: uw 
digi-d, eventueel maandelijks inkomen en 
uw v voor het maken van een (werk)pro el  
U doorloopt vervolgens de stappen zoals 
aangegeven. Hebt u hier hulp bij nodig? 
Neem dan telefonisch contact op met 
Sociaal Team via 140251. Zij helpen u graag!

Werk nl is de we site voor werkzoekenden 
en werkgevers. Het is de plaats waar vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar 
komen. Als werkzoekende vind je hier 
tips en trucs over solliciteren, vacatures 
en kun je een eigen werkmap bijhouden. 
Daarnaast is het de ingang om digitaal een 
uitkering aan te vragen.

 Agenda raadsinformatieavond / commissie
 Dinsdag 18 mei 2021   

Agenda Raadsinformatieavond / commissie datum
Tijd Onderwerp

 Raadsinformatiebijeenkomsten
19.30 – 20.45 Presentatie Regionale Energiestrategie 
 Pauze
21:00 – 21.45 Presentatie op initiatief van de fractie van GroenLinks door  
 ar hite ten ureau AW over koppelkansen woningnood en  
 woonverdunning 
21.45 – 23.00 Diverse presentaties rondom wonen:
 1  ennismaking met nieuwe dire teur ennemer Wonen en  
     presentatie actuele ontwikkelingen sociale huurwoningmarkt  
 2. Presentatie van Leygraaf makelaars (woningmakers); 
     actuele ontwikkelingen op de koopwoningmarkt

 Commissie
21.00 – 22.30  Consultatie locatie IKC Bakkum

U bent van harte welkom de vergade-
ringen van de raad virtueel bij te wonen. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.castricum.nl/virtueelvergaderen. 
De vergaderstukken kunt u bekijken op 
castricum.raadsinformatie.nl. 

Wilt u inspreken ij n van de ommissie-
vergaderingen? Meld u dan voor 17.00 uur 
op de dag van de vergadering aan bij de 
gri e  Bij ommissies die zijn aangemerkt 
met een * is inspreken niet (meer) mogelijk. 
U hoeft zich niet aan te melden om tijdens 
raadsinformatiebijeenkomsten uw vragen 
te stellen of opmerkingen te maken.

■■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur  Wilt u een verzoek doen, 
loopt u tegen een probleem aan of wilt u 
een idee voorleggen, meld u dan aan via 
de gri e per mail via raadsgri e astri-
cum.nl, of telefonisch via 088 909 7014, 
088 909 7094 of 088 909 7390. 

Dit kan tot en met de donderdag vooraf-
gaand aan het spreekuur tot 12.00 uur. 
Het eerstvolgende raadsspreekuur is op 
maandag 17 mei. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Anna van Burenstraat 13 in Castricum, het plaatsen van een overkapping, 
datum ontvangst 28 april 2021 (WABO2100935)
Dag Hammarskjöldlaan 1 in Castricum, het bouwen van een schuur, 
datum ontvangst 22 april 2021 (WABO2100898)
Hogeweg 146 in Limmen, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 27 april 2021 
(WABO2100933)
Julianaweg 24 in Akersloot, het wijzigen van de gevelbekleding en het omzet-
ten van de industriefunctie naar een woonfunctie, datum ontvangst 21 april 2021 
(WABO2100878)
Kapelweg 35 in Limmen, het bouwen van een bijgebouw, datum ontvangst 23 april 
2021 (WABO2100915)
Poelven 21 in Castricum, het bouwen van een schuur, datum ontvangst 21 april 2021 
(WABO2100883)
Prins Mauritsstraat 33 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum 
ontvangst 21 april 2021 (WABO2100884)
Visweg 14b in Limmen, het vervangen van het dak door een rieten dakbedekking, 
datum ontvangst 22 april 2021 (WABO2100891)
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

Dusseldorperweg 20 in Limmen, het bouwen van een woning, verzenddatum 17 april 
2021 (WABO2002676)
Dusseldorperweg 20a t/m 20d te Limmen en Achterweg 26a te Limmen ( tussen 
Dusseldorperweg en Achterweg), het bouwen van vijf woningen, verzenddatum 
23 april 2021 (WABO2002677)
Gladiolenveld 18 in Castricum, het realiseren van een erker, verzenddatum 28 april 
2021 (WABO2100729)
Ixiastraat 10 in Akersloot, het bouwen van een erker, verzenddatum 28 april 2021 
(WABO2100657)
Kerkemeer 3 in Akersloot, het realiseren van een uitrit, verzenddatum 22 april 2021 
(WABO2100581)
Molenweg 25 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 22 april 2021  
(WABO2100405)
Soomerwegh 1 a in Castricum, het aanleggen van een uitrit, verzenddatum 22 april 
2021 (WABO2100656)
Stierop kadastraal perceel sectie E, nr, 641 in de Woude, het verwijderen van de 
steiger en het plaatsen van een plankier, verzenddatum 28 april 2021 (WABO2002265)
verleende Omgevingsvergunning (regulier), Tulpenveld 140 in Castricum, het vergro-
ten van de woning, verzenddatum 29 april 2021 (WABO2100577)
Watertorenpad in Castricum, het uitvoeren van graafwerkzaamheden en het 
openbreken van de weg ten behoeve van het saneren van de bodem, verzenddatum 16 
april 2021 (WABO2001778)
Wederik 14 in Castricum, het realiseren van een uitweg, verzenddatum 28 april 2021 
(WABO2100466)
Westerplein 6 in Castricum, het plaatsen van een koelinstallatie in talud daktuin, 
verzenddatum 26 april 2021 (WABO2002186)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Dusseldorperweg 133 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 
29 april 2021 (WABO2100631)
Heereweg 19 in Castricum het wijzigen van de gevel, verzenddatum 26 april 2021 
(WABO2100472)
Pagenlaan 2c in Limmen (kavel 7) het bouwen van een woning, verzenddatum 
28 april 2021 (WABO2100221)
Rijksweg 71 in Limmen het vergroten van de woning, verzenddatum 29 april 2021 
(WABO2100584)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.

Verlengen behandeltermijn

PAS OP! Voor criminele  
investeerders in de horeca.

Meer informatie staat op: https://www.riec.nl/

Vertrouw je het niet? 
Meld verdachte situaties 
bij de politie (0900-8844) of 
Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Je kunt maar één keer NEE zeggen! 
 
Wordt jouw horecabedrijf ook hard 
geraakt door de coronacrisis? En heb jij 
een aanbod gekregen voor een lening 
of een investering? Let dan op! Crimi-
nelen investeren graag in horecazaken 
omdat er veel contant geld in omgaat. Zo 
kunnen ze hun criminele geld witwassen. 
Voor je het weet is jouw zaak het toneel 
van drugshandel of illegaal gokken.
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Roel Beems reageert daar heel 
nuchter op: ,,Het persbericht bevat 
geen feiten, getallen of alternatieven. 
Met alle raadspartijen hebben wij in 
goede harmonie in de commissie 75 
procent van het begrotingsgat 
gedicht. Als VVD, CDA, CKenG en 
GDB dat laatste weekend niet het 
initiatief hadden genomen, was er 
een tekort van 1,3 miljoen blijven 
bestaan en had Castricum zomaar 
een Artikel 12-gemeente kunnen 
worden. Dan raak je het beheer over 
je eigen geld kwijt. Nadat op 16 april 

bleek dat er nog een tekort over-
bleef, hadden andere fracties ook de 
moeite kunnen nemen om aanvul-
lende oplossingen aan te dragen, 
maar kozen daar niet voor en hebben 
in het weekend voorafgaand aan het 
bezoek van de provincie een afwach-
tende houding aangenomen. Wat de 
nu overeengekomen ombuigingen 
betreft, gaat het deels om uitgaven 
die worden uitgesteld tot een later 
tijdstip.”
Aan het eind van het persbericht 
hebben de ondertekenaars het nog 

over ‘het door sommige partijen niet 
kunnen dragen van de gewenste 
sfeer van samenwerking’ en ‘dat deze 
partijen kiezen voor samenwerking 
met volledig gelijkgezinden’, om te 
eindigen met: ,,Het is weer ‘ieder voor 
zich’ in de Castricumse politiek.” 
Beems zegt tot slot: ,,Inhoudelijk 
komen wij nog in juni over de �nan-
ciën te spreken als de Kadernota 
2022 wordt vastgesteld. Tegen die 
tijd is de provincie van onze 
schouder en zal het stof wel weer 
een beetje zijn neergedaald.”

Dichten begrotingsgat
(vervolg van voorpagina)

LEZERSPOST

Maandag, 26 april was een gure dag met af en toe zonneschijn. Maar er 
heerste toch een feeststemming: morgen was Koningsdag en overmorgen 
zouden de terrassen weer kunnen opengaan - weliswaar overdag, alleen, 
maar het begin van het einde van de lockdown. Hurrah! Ik �etste het dorp in 
om boodschappen voor de feestdag te doen. Eerst een aantal overheerlijke 
oranje tompoucen bij de Roset en daarna lekkere lamskoteletten bij slager 
Van der Meer - het was toch feest! De rest zou ik bij Aldi halen.
Ik parkeerde mijn �ets bij een van de nieuwe �etsrekken op het Bakkersplein, 
waarbij ik de tompoucen en het vlees in de koelte van mijn tasjes liet liggen. 
Iets meer dan een kwartier later kwam ik naar buiten. Er was iets raars: de 
�appen van mijn �etstassen stonden wagenwijd open! En toen zag ik het, vol 
ongeloof: ze waren leeg. In de achtenveertig jaar dat ik in Nederland en in 
Castricum woon, is er nooit iets uit mijn �etstassen gestolen. Ik hoop dat 
diegene die mijn lekkernijen gestolen hebben, ervan genoten hebben. Lang 
leve de Koning!
Marie Smit-Ryan, Castricum

Lekkernijen gestolen
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Limmen - Het is al het tweede jaar op rij dat de Limmer mozaïekdagen door corona niet doorgaan. Ook deze keer staat 
bij de woning van Otto Bruschke aan de Rijksweg geen meters hoog gebouw van hyacintenbloempjes. Bruschke dingt 
al 54 jaar met zijn prikploeg mee naar de zilveren tulp, de meest prestigieuze prijs in bloemmozaïekenland. Een aantal 
keren deed hij dit met succes. Bruschke besloot de corona-ellende even te verdringen en eens iets vrolijks te doen in de 
vorm van een mozaïek. Hij liet zich hierbij inspireren door de 80ste verjaardag van Tom Poes, de strip�guur van 
Maarten Toonder. Bij de woning van zijn zoon, eveneens aan de Rijksweg, bengelden de afgelopen week twee apen 
aan een touw, ge�ankeerd door twee gira�en. De op een schoolbord geschreven tekst ‘Zo, we kunnen weer naar de 
zoo’ liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Tekst en foto: Henk de Reus

Toch een snufje bloemendagen

Groene tuinen zorgen ervoor dat 
regenwater makkelijker de bodem 
inzakt, leveren schaduw en vergroten 
de biodiversiteit. Hoekjes voor over-
winterende egels en water kunnen 
nuttig zijn. Kleine simpele ingrepen 
kunnen ervoor zorgen dat je tuin 
natuurlijker wordt. Alle inspirerende 
ideetjes zijn welkom! Om het span-
nend te houden maken we er een 
wedstijdje van. Twee Castricummers 
met kennis en ervaring van tuinen 
vormen de jury. Ze kijken mee en 
geven suggesties.

We stellen voor:
Bärbel Böhling, landschapsontwerper 
met een groot hart voor natuur en 
ecologie. Ze werkt al meer dan 
twintig jaar aan de inrichting van de 
openbare ruimte voor diverse over-
heden. Sinds 2010 woont ze In 
Castricum met haar man Mathieu 
Lute en de kinderen Jasper en Frieda. 
Ze is actief in de lokale politiek als 
Raadslid voor de Vrije Lijst. Op haar 
initiatief wordt er sinds afgelopen 
jaar natuur inclusief gebouwd in 
Castricum.

Wiek de Keijser, was werkzaam als 
zelfstandig stadstuinder in 
Amsterdam Oost. Daar startte hij in 
samenwerking met de gemeente en 
buurtbewoners, een aantal natuur-
lijke buurttuinen. Hij verzorgt nu 

lessen bij de schooltuinen in 
Amsterdam West. Hij woont sinds 
midden 2017 in Castricum met 
partner Pauline en de kinderen Loek 
van 8 en Daan van 5.
De jury kijkt vooral naar inspirerende 
natuurtuinen en suggesties. Ze gaan 
in gesprek over ervaringen, voor- en 
nadelen van de tuin en geven tips. 
Stuur een berichtje naar redactie@
castricummer.nl. We komen dan bij u 
langs voor een plaatje en een praatje.

Natuurlijke tuinen in Castricum: 
doe mee aan de uitdaging!
Castricum - Castricum heeft prachtige tuinen! Heeft u een to�e groen 
tuin? Vind u het leuk om daar wat over te vertellen? Meld het ons! Kent u 
mensen met zo’n groene tuin? Tip ons! Dan maken we een praatje en een 
plaatje voor de krant.

Wiek de Keijser met zijn zoons Loek en Daan. Foto: aangeleverd

Bärbel Böhling. Foto: aangeleverd

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Gaan jullie scheiden en willen jullie afspraken 
maken over de verdeling van bestaande 
schulden, dan kunnen jullie dit vastleggen in 
een echtscheidingsconvenant. Het is mogelijk 
om hierin een ongelijke verdeling van de 
schulden op te nemen. Het is alleen wel goed 
om je dan te bese�en dat de schuldeisers geen 
partij zijn bij deze afspraak. Waarom is dit van 
belang?

De afspraken in een convenant gelden tussen 
jullie als ex-echtgenoten. De schuldeiser(s) 
hebben echter geen zicht op deze afspraken en 
zij hierbij ook geen partij. Het convenant heeft 
dus geen zogeheten “derdenwerking”. De schuld-
eisers kunnen de schulden dus nog altijd op 
jullie beiden verhalen. Kortom: ondanks de 
afspraken in een convenant ben je na de schei-
ding nog wel aansprakelijk voor de schulden die 
jouw ex-echtgenoot tijdens het huwelijk heeft 
gemaakt. 

Om vervolgens te voorkomen dat alsnog de 
verkeerde persoon voor de schulden opdraait 
kan er in aanvulling op de ongelijke verdeling 
een regresvordering in het convenant worden 
opgenomen. Een regresvordering houdt in dat 
de degene die de schuld heeft voldaan, maar die 
volgens de verdeling niet voor zijn/haar reke-
ning komt, door de ander moet worden vergoed.  

Voorbeeld: jullie spreken af dat de man de 
schuld voor afbetaling van zijn auto ad €1000,- 
op zich neemt. Na de echtscheiding spreekt de 
autoverkoper echter de vrouw aan voor voldoe-
ning van de schuld. De vrouw betaald €1000,- 
aan de autoverkoper en kan de man aanspreken 
om haar €1000,- terug te betalen. 

Overwegen jullie dus om een ongelijke verde-
ling van de schulden af te spreken, wees je er 
dan van bewust dat een schuldeiser nog steeds 
bij jullie beiden kan aankloppen. Het is daar-
naast raadzaam om jullie afspraken goed vast te 
laten leggen. 

U kunt hiervoor contact opnemen met mr. 
Raquella Bottenheft op r.bottenheft@tanger.nl 
of op telefoonnummer 072-5312000. 
Tanger Advocaten
Wilhelminalaan 10 Alkmaar
www.tanger.nl

Ongelijke verdeling  
schulden bij echtscheiding

Castricum - In de omgeving van het 
NS-station heeft de politie maandag-
avond met meerdere eenheden 

gezocht naar een overvaller. Een 
woning in het centrum van 
Castricum was kort daarvoor over-

vallen. De politie zette onder meer 
een speurhond in om de dader te 
kunnen vinden

Woningoverval in centrum Castricum
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Vorige maand zette de gemeente 
Castricum via de website www.
ikdenkmeeovercastricum.nl een 
peiling uit. Bij elkaar 590 inwoners 
namen de moeite om de vragen in te 
vullen. De gemeente wil zo een 
indruk krijgen van wat er leeft qua 
wensen voor deze locatie. Gevraagd 
naar de wens om het gebouw te 
behouden gaven 198 deelnemers 
aan hier een voorkeur voor te 
hebben, 202 mensen kiezen daar 
(liever) niet voor en 188 reageerden 
neutraal. 

Op de vraag of er nieuwbouw moet 
komen hoeft dat voor 184 deelne-
mers (liever) niet; 247 Castricummers 
vinden het juist een goed idee en 
150 konden geen voorkeur 
aangeven. Met deze reacties lijken er 
meer voor- dan tegenstanders te zijn 
van nieuwbouw.

Bioscoop
Een bioscoop of een bioscoop in 
combinatie met iets anders, dat kiest 
het merendeel van de deelnemers 
aan de peiling, 300 in totaal. Het 
meest werd woningbouw hierbij 
genoemd. Zestig inwoners zien 
graag een dokterspraktijk of een 
dokterspraktijk in combinatie met 
woningbouw ontstaan. Twintig inwo-
ners pleitten voor een school of een 
school in combinatie met woning-
bouw. Gevraagd is ook om nog 
ándere bestemmingen aan te geven, 
naast de eerder genoemde. Dat 
leverde 200 suggesties op. Bij 60 
mensen ging het om een vorm van 
woningbouw, variërend van sociale 
huurwoningen, sociale woningbouw, 
starterswoningen tot seniorenwo-
ningen. Bij de overige reacties ging 
het doorgaans om een maatschap-
pelijke invulling (hospice, ontmoe-

tingscentrum, wijkcentrum of buurt-
huis) of een commerciële invulling 
als een supermarkt, galerie, zalencen-
trum of �explekkenverhuur.

Grote respons
Deelnemers konden ook aangeven 
wat voor zaken ze belangrijk vinden 
bij nieuwbouw. Uit de reacties 
komen zaken naar voren zoals bouw-
hoogte en bouwvolume, betaalbaar-
heid, parkeren, passend in de omge-
ving, groen en duurzaam. Wethouder 
Ron de Haan is blij met de grote 
respons. Hij reageert: ,,Dit laat zien 
dat het leeft en dat er veel ideeën 
zijn. Dat inspireert des te meer om 
hier iets moois te gaan maken.”

Vervolg
Momenteel is het gebouw in gebruik 
door het Supreme College. Dat blijft 
in elk geval zo tot 2024. De 
gemeente wil tijdig starten met de 
planvorming en betrekt daarbij de 
suggesties uit de peiling. De 
gemeenteraad besluit uiteindelijk 
over de de�nitieve invulling voor de 
locatie.

Castricum - Als het aan de deelnemers aan de peiling ligt, komt er een 
bioscoop of een combinatie van een bioscoop met woningbouw op de 
plek van de Maranathakerk. Of het kerkgebouw daarbij behouden moet 
blijven of plaats moet maken voor nieuwbouw, daar wordt verschillend 
over gedacht.

Woningen en bioscoop scoren het 
best als bestemming Maranathakerk

Castricum - Een mooie schelp of een krab kun je op het strand relatief 
eenvoudig vinden. Ron Uhl deed tijdens zijn bezoek aan het strand van 
Castricum vorige week echter een heel andere vondst. Hij trof deze ongeveer 
zestig centimeter lange pijlstaartinktvis aan op het zand. Hoewel je zo’n dier 
niet dagelijks aantreft, is de vondst ervan niet opzienbarend, gezien het feit 
dat deze inktvis in bijna alle grote zeeën wel te vinden is. Het is een soort die 
zich ook prima leent voor consumptie. ,,Gooi de tentakels niet weg, die zijn 
het lekkerst’’, schreef chef-kok Ron Blaauw enkele jaren geleden in een recept 
voor het bereiden van deze vis. Foto: Ron Uhl

Pijlstaartinktvis op het strand

Castricum - Evenementen, waar-
onder een vrijmarkt, waren op 
Koningsdag niet toegestaan. Daarom 
bedacht Michelle (10) het plan om in 
haar eentje met een kraam aan de 
drukke Beverwijkerstraatweg te gaan 
staan. Geen ideale plek om je spullen 
aan de man te brengen. Na het 
opbouwen van de kraam kon de 
verkoop om 09.30 uur beginnen. 
Meest �etsers en wandelaars 
kwamen een kijkje nemen, in totaal 
zo’n dertig. Ze kon aan het eind van 
de middag nog niet aangeven voor 
hoeveel ze had verkocht. De 
opbrengst moest nog geteld worden. 
Tekst en foto: Henk de Reus

Vrijmarkt
in je eentje

Akersloot - Bob Scholten uit Akers-
loot is donderdagavond de gelukkige 
winnaar geworden van de wekelijkse 
tijdrit op sportcomplex De 
Cloppenburgh. 
Van goede tijden en daarmee een 
stijging in het Kids and Parents Bike-
school (KPB) snelheidsklassement 
kon dit keer door de ongunstige 
weersomstandigheden geen sprake 
zijn. Hierdoor was wellicht de deel-
name teleurstellend, maar voor de 

dapperen een uitgelezen kans zich 
ook eens in de kijker te kunnen 
rijden.

Lees op www.castricummer.nl het 
uitgebreide verslag van deze tijdrit.

Uitslag:
1. Bob Scholten, Akersloot (53.49 
min); 2. Koen Konst, Castricum (54.29 
mi);n 3. Alex Hageman, Limmen 
(59.06 min).

Bob Scholten wint
tijdrit op mountainbike

Castricum - ,,Mogen wij bij jullie een 
paar gratis perenbomen op het 
schoolplein komen planten?’’ Dat is 
een vraag die basisscholen niet vaak 
krijgen. Daar maakten basisschool 
Visser ’t Hooft en de Vrije school dan 
ook gretig gebruik van. De bomen 
komen van de actie MeerBomenNu, 
onderdeel van Transitie Castricum. Zij 
hebben als doel onze directe leefom-
geving te vergroenen voor meer 
biodiversiteit en willen daarmee ook 
bijdragen aan CO2-opslag tegen 
klimaatverandering. Daarnaast wil 
MeerBomenNU bijdragen aan 
bewustwording en educatie over 
natuur.
De afdeling Castricum deelde vier-
honderd perenbomen uit die door 
kwekers vanwege de corona-crisis 
niet verkocht konden worden. De 
BUCH-gemeenten waren zo blij met 
de actie dat zij de transportkosten 

van de bomen op zich genomen 
hebben en er circa vijftig geplant 
hebben in gemeenteplantsoenen in 
Heiloo, Bergen en Akersloot. Het 
Clusius College bood zelfs aan de 
perenbomen met de leerlingen te 
komen planten bij basisscholen. Dat 
is een leerzame klus voor de groen-
scholieren en heel leuk en leerzaam 
voor de basisschoolkinderen. Ze 
kunnen de bomen zien groeien en 
misschien deze zomer al de eerste 
vruchten plukken.

Ook meedoen?
Wil jij je ook inzetten voor biodiversi-
teit en meer groen, samen met gelijk-
gestemden? De vrijwilligers van 
MeerBomenNU zijn alweer bezig met 
de voorbereidingen voor volgend 
jaar! Via bomen@transitiecastricum.
nl kan iedereen zich aanmelden voor 
deelname.

Vergroenen schoolpleinen
door Clusius College

De kinderen uit klas 3G3b van het Clusius College plantten de perenboompjes bij de 
Vrije School onder de bezielende leiding van meneer Weerman. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Castricum - Het Kooiplein kon wel 
een opsteker gebruiken. Nou, die is er 
nu bij de wisseling van eigenaar bij 
Thai Food Castricum. Het bedrijf gaat 
verder als ‘Nakhon Thai Take Away & 
Snackbar’. Daarbij is ook de functie 
van snackbar weer helemaal terug en 
dat wordt gevierd ook, met van 6 t/m 
9 mei maar liefst vier porties patat en 
vier snacks naar keuze voor maar 10 
euro na inlevering van de �yer die in 
de winkel ligt. Dat wordt weer smullen 
met heerlijke patat en Oer-Hollandse 
snacks als verschillende soorten 
kroketten, frikandellen in diverse 
uitvoeringen en nog meer, teveel om 
op te noemen. Een heerlijk drankje 
erbij en de dag kan niet meer stuk.
En dan natuurlijk de heerlijke Thaise 
specialiteiten om je vingers bij af te 
likken. 
Denk daarbij maar eens aan Pad Tai, 
Paneng, Poh Piah, Tod Mon Plaa en die 
heerlijke noodle soup Kuay Tiew. Er is 
zelfs de mogelijkheid die Thaise heer-
lijkheden thuis te laten bezorgen. 
Afhalen kan natuurlijk ook bij vooruit 

bestellen via telefoonnummer 06 
44222994 en het staat op de afge-
sproken tijd klaar op Kooiplein 12. 
Nakhon is open van 11.00 tot 20.00 
uur, dus tijd genoeg om te komen 
smullen.
Ervaring in Thaifood en snacks heeft 

Edwin volop met twaalf jaar eigen 
snackbarervaring in Aalsmeer, twaalf 
jaar ervaring als kok in diverse strand-
paviljoens in Zandvoort en is hij klaar 
om zijn kunsten te vertonen in 
Castricum met ondersteuning van 
kokkin Pon en kok Evert.

Nakhon viert feest

Eigenaar Edwin Kloos (links) viert feest voor de opening met Thaise kokkin Pon en 
kok Evert Loos. Foto: Aart Tóth
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Het springkussen aan de Rooseveltlaan. Foto: Hans Boot

De vrijmarkt aan de O�enbachsttaat. Foto: Hans Boot Het spel ‘sla het ratje’. Foto: aangeleverd

Balletjes in bakjes gooien en punten scoren. Foto: aangeleverd

Castricum - Helaas werden ook dit 
jaar alle festiviteiten op Koningsdag 
afgelast. Toch zijn er altijd mensen 
die creatief genoeg zijn om zelf iets 
te organiseren. Zo huurden drie 
buren uit de Rooseveltlaan een lucht-
kasteel, waar de kinderen volgens 
initiatiefnemer Pascal Massee volop 
van genoten: ,,Het is het tweede jaar 
dat we dit springkussen neer hebben 
laten zetten, omdat er verder niet te 
doen is. Onze kinderen zijn er uren 
zoet mee en degenen die voorbij 
komen, mogen ook even springen.” 
Ook aan de O�enbachstraat werden 
de bewoners gezellig vermaakt. 
Daarvoor had Nina Deen het nodige 
bedacht: ,,Wij zijn vanmorgen geheel 
coronaproof begonnen met een vrij-
markt in onze voortuinen, waar best 
nog veel bezoekers op afkwamen. 
Daarna zijn we allerlei spelletjes gaan 
doen, zoals sjoelen, zaklopen, 
mikado, tafeltennis en een 
wedstrijdje spekhappen.”

Ook in de Jacob Catsstraat en 
Brakenburgstraat waren activiteiten. 
Hier was het idee ontstaan om geza-
menlijk een programma voor de 
kinderen aan te bieden op 
Koningsdag. Oudhollandse spelletjes 
zoals blikken gooien, sjoelen, punten 
scoren met balletjes in een bakje 
gooien, grabbelen in de ouderwetse 
grabbelton en ‘sla het ratje’ waren 
een groot succes voor de kinderen. 
Ook werd voor de tweede keer op rij 
een stoepkrijtchallenge georgani-
seerd en werd de prijsuitreiking 
gedaan door de koning en koningin 
van de straat: Gerard Veldt samen 
met zijn vrouw Annemiek. Voor jong 
en oud een super geslaagde, zonnige 
en heel gezellige dag.

Toch nog een beetje 
Koningsdaggevoel

Castricum - Ook dit jaar gaf muziekver-
eniging Emergo weer gehoor aan de 
oproep van de Bond van Oranjevereni-
gingen om op Koningsdag het 
Wilhelmus te spelen. Juist in coronatijd 
geeft dit een gevoel van onderlinge 
verbondenheid en saamhorigheid. 
Ongeveer 150 personen hadden zich 
op het pleintje bij het kerkpad en aan 
de overkant van de weg verzameld om 
getuige te zijn van het optreden. Een 
aantal had zich in oranje out�t uitge-
dost, zodat er toch nog een konings-

dagsfeertje ontstond. Om klokslag 
10.00 uur klonk vanaf de toren van de 
Dorpskerk de traditionele Reveille, 
gevolgd door het Wilhelmus. Het inge-
togen meezingen van de toeschouwers 
werd soms gesmoord door enkele 
voorbij rijdende auto’s.

Wilhelmus vanaf de kerktoren

Zo’n 150 mensen zongen mee toen 
Emergo vanaf de kerktoren het 
Wilhelmus blies. Foto: Henk de Reus

Door Hans Boot

Wethouder Ron de Haan mag graag 
met vrienden op zondag een onder-
ling potje voetbal spelen op het 
complex van de plaatselijke voetbal-
vereniging Vitesse ’22. Het clubje met 
de naam ‘Het Gaat Altijd Door’ is geen 
lid van de vereniging maar heeft 
daarvoor wel toestemming van het 
bestuur onder de voorwaarde dat er 
conform de richtlijnen van het RIVM 
in groepjes van twee tegen twee 
wordt gesport. Op zondag 25 april 
stonden er echter minstens zeven 
man op het veld en dat was dus tegen 

de regels in. De wethouder verklaarde 
later dat hij na een half uur naar huis 
was gegaan, maar toen was het 
kwaad al geschied en stonden de 
schijnwerpers op hem gericht.

Om de pijn te verzachten schreef De 
Haan een excuusbrief aan het bestuur 
van Vitesse, waarin hij zegt: ,,Het is 
een domme fout dat ik niet direct van 
het veld ben gestapt. Ik had mijn spel 
moeten onderbreken. Ook biedt hij 
zijn verontschuldigingen aan voor 
een eerder door hem online 
gemaakte ‘grap’, waarmee hij aangaf 
wel eens stiekem een balletje te 

trappen. Daarover zegt hij: ,,In de 
context van zondag is mijn opmer-
king onhandig, en ook onwaar, 
immers er zijn gewoon afspraken over 
de activiteiten op de Puikman.” Tot 
slot biedt de wethouder aan het aan 
deze overtreding gerelateerde boete-
bedrag van 95 euro in de clubkas van 
Vitesse te storten.

Reacties
Aanvankelijk overwoog het bestuur 
van de voetbalclub zich te beraden 
over mogelijke stappen tegen De 
Haan, maar de soep bleek niet zo heet 
te worden gegeten als opgediend. 
Secretaris Fons Lute: ,,De heren 
hebben hun spelwijze aangepast 
toen zij daarop werden aange-
sproken. De brief van de wethouder 
gaan wij beantwoorden met een 

bedankje en daarmee is de kwestie 
afgedaan. We zijn geen organisatie 
die boetes heft en daarom zullen wij 
de storting van het bedrag niet 
accepteren.”

Ook de raadsleden reageerden over 
het algemeen mild. Lenie Kelder zei 
namens CKenG: ,,Het was een onver-
standige handeling van onze 
wethouder van sport, die een 
verkeerd signaal afgegeven heeft, 
maar zijn excuusbrief heeft het recht 
gezet en daar is CKenG content mee.” 
Harold Ebels (D66) deed een verge-
lijkbare uitspraak: ,,Het was geen 
slimme actie van De Haan. Hij kent de 
regels en weet dat hij als wethouder 
geen anonieme zondagochtendvoet-
baller is. Maar hij heeft, in een open-
bare brief aan het Vitessebestuur, 

excuses gemaakt. En daarmee is voor 
onze fractie de kous af. Laten we 
gauw de focus weer leggen op het 
besturen van onze gemeente!”

Gerard Brinkman liet het volgende 
weten: ,,Voor GroenLinks is dit geen 
groot issue. Ook een wethouder 
maakt wel eens een fout, bijvoorbeeld 
door te hard te rijden of zonder licht 
te �etsen. Of te gaan voetballen met 
zeven man, terwijl vier is toegestaan. 
Daarentegen is bezuinigen op duur-
zaamheid voor ons wel een issue.” Al 
met al kunnen we concluderen, dat 
deze ophef met een sisser a�oopt en 
dat het voor Ron de Haan bij een gele 
kaart blijft. In het vervolg is voorzich-
tigheid misschien toch iets meer 
geboden. Want, om in voetbaltermen 
te spreken, twee keer geel is rood...

Castricum - Na de misstappen van de landelijke politici Grapperhaus en 
Hoekstra heeft Castricum een lokale bestuurder die de coronaregels 
heeft overtreden. Ook in dit geval blijft het bij excuses en volgen er geen 
sancties.

Gele kaart voor sportende wethouder
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Door Aart Tóth

Siem Zijlstra, afkomstig uit Friesland 
in de buurt van Bolsward, had zijn 
eerste ondernemerschap geprobeerd 
met de aankoop van een café in Leeu-
warden. Daarbij werd hij uiteindelijk 
in de maling genomen bij het bezich-
tigen, waarbij de kroeg mudjevol zat. 
Lekkere binnenkomer bij de aankoop. 
Later bleek in de praktijk dat het 
toneelspel was geweest en er geen 
sprake was van klanten. Deze erva-
ring rijker, trok Siem Zijlstra richting 
het westen om de armoede te 
ontvluchten in die crisisjaren. Dat 
werd uiteindelijk Castricum om daar 
zijn oude vak van rijwielhersteller 
weer op te pakken. Dat was dus op 
het huidige onderkomen in een piep-
klein werkplaatsje naast het 
kolenhok. Aan de voorzijde was de 
woonkamer met boven nog enige 
kamers.

Opbouw
Aan de Mient 53 begon dan ook de 
opbouw van het huidige Zijlstra 
Tweewielers. Ook een opbouw in het 
gezin met zoonlief Joop Zijlstra, die 
opgegroeid is tussen de reparatie-
�etsen, ook het vak in ging als rijwiel-
hersteller en in 1953 zijn vader Siem 
ging assisteren en opvolgde in 1960. 
Het bedrijf had niet te klagen over 
werk, de meeste verplaatsingen 
vonden in die tijd plaats via de �ets, 
die ook wel eens onderhoud nodig 
had. Dan was je aan het goede adres 
bij Zijlstra Rijwielhandel, want dat was 
het intussen geworden met de 
verkoop van �etsen erbij. Het was 
even puzzelen met de ruimte, waarbij 
de huiskamer werd omgetoverd in 
een winkel. De werkplaats in een 
schuur erachter.

In diezelfde jaren 60 zagen de eerste 
Solexen het levenslicht, gevolgd door 

de echte ‘brommers’ Puch, etc. Joop 
Zijlstra werd wederverkoper en repa-
rateur van Solex. Dat werd je niet 
zomaar, daar werden eisen aan 
gesteld door Solex qua vakkennis. De 
vertegenwoordiger van Solex, de 
heer Trapman, kwam geregeld op 
bezoek voor controle en verkoop. 
Buiten zijn drukke werk in zijn werk-
plaats, was Joop Zijlstra ook nog lid 
van de vrijwillige brandweer, waar-
voor hij nogal eens op stel en sprong 
op de �ets naar de kazerne ging. De 
bedrijfsruimte werd weer wat opge-
rekt met wat aanbouw.

Vervolg
Door de opkomst van de brommers 
was er ook meer bedrijfsruimte nodig, 

dus nog meer ruimte vrij maken van 
de eigenlijke woonruimte. Daarbij 
had Joop Zijlstra ook niet stil gezeten 
en bestond het gezin intussen buiten 
zijn vrouw ook nog uit drie dochters 
en twee zoons, waaronder Siem en 
Hans. Daarom werd in 1970 andere 
woonruimte gezocht en wel in de 
Geelvinckstraat en kwam er meer 
ruimte vrij voor het bedrijf, waar de 
winkel was omgebouwd naar show-
room. Zoon Siem, genoemd naar de 
oprichter, kwam na zijn opleiding in 
1975 bij vader Joop werken, hetgeen 
uiteindelijk in latere instantie zorgde 
voor de overname van Zijlstra Twee-
wielers door Siem. Hij was in de jaren 
80 een van de eersten die elektrische 
�etsen aanbood, waar toen nog 
totaal geen interesse voor was, dus 
mislukt. De verkoop en reparatie van 
normale �etsen liep als een trein, 
waarbij de ouderwetse klantenbin-
ding een pre was en nog is.

Toekomst
Mede door de successen op �etsge-
bied en het presenteren ervan bij 
plaatselijke evenementen, was het 
personeelsbestand ook wat groter 
geworden om de vraag en service bij 
te kunnen houden. Die service 
bestond niet alleen aan het verkopen 
van �etsen, ook een los boutje of 
verstellen van zadel of stuur na enige 
tijd hoorde daarbij. Dan alweer aan 
het begin van de 21e eeuw wanneer 
de eerste elektrische �etsen op de 

markt kwamen, onder de noemer van 
‘duurzaamheid, milieuaspecten en 
lichaamsbeweging’. Schoorvoetend 
werden de eerste exemplaren 
verkocht aan veelal ouderen die wel 
wat makkelijker wilden verplaatsen 
zonder te veel inspanning. Er werd 
ruimte gemaakt in de showroom om 
enige exemplaren te showen, waarbij 
de mond tot mondreclame wonderen 
deed. Enige jaren later in 2017 kwam 
ook de tweede zoon Hans van Joop 
Zijlstra in de zaak werken, wat een 
welkome aanvulling bleek, met 
nieuwe ideeën en frisse inzichten. 
Siem Zijlstra is het wat kalmer aan 
gaan doen.

Hans Zijlstra is heden ten dage het 
visitekaartje van Zijlstra Tweewielers 
en heeft recent het roer helemaal 
omgegooid onder invloed van de 
veranderingen op �etsgebied. De 
verkoop bestaat nu voor 85% uit elek-
trische �etsen, tegenwoordig E-bikes 
genoemd. Het blijkt een uitstekende 
switch van Hans te zijn met echt 
klasse merken van hoge kwaliteit en 
vriendelijke prijzen. ,,Het zijn geen 
�etsen meer voor alleen ouderen, ook 
scholieren rijden op E-bikes om de 
grotere afstanden naar school te 
kunnen overbruggen en genoeg 
energie over te houden om de lessen 
te volgen”, aldus Hans Zijlstra. We 
zullen nog veel horen van Zijlstra 
Tweewielers! Zeker 1 september 2021 
bij het 90-jarig bestaan.

Castricum - Bovenstaande uitdrukking betekent dat het allemaal wel lekker loopt bij Zijlstra Tweewielers aan 
de Mient 53 in Castricum. Daarbij is recent het roer omgegooid richting toekomst, meer gericht op de verkoop 
en service van E-bikes, waarnaar de vraag nog steeds toeneemt. Uiteraard blijft de service van de normale 
stads�etsen ook gehandhaafd, dus geen nood. We doen even een greep in de geschiedenis van Zijlstra Rijwiel-
handel, zoals het bedrijf in de begintijd bekend stond. In het jaar 1931 op de 1e september startte Siem Zijlstra 
met die handel en deed er ook nog vernikkelen en mo�elen bij. Uiteindelijk zijn er drie generaties die hiermee 
verder gingen.

90 Jaar reilen en zeilen bij Zijlstra Tweewielers

Oprichter Siem Zijlstra rond 1935. Foto aangeleverd

Zijlstra Rijwielhandel aan de Mient eind jaren 50, met de woonkamer die winkel 
werd. Foto aangeleverd

Joop Zijlstra (rechts) met zoon Siem in de 70’er jaren aan het sleutelen. Foto: 
aangeleverd

Trotse Hans Zijlstra bij de nieuwste E-bike voor een stukje verleden. Foto: Aart Tóth

11inderegio.nl • 5 mei 2021 NIEUWS















18 inderegio.nl • 5 mei 2021NIEUWS

Door Henk de Reus

Kick
Het begon allemaal op de basis-
school waar Maurits en zijn klasge-
noten een keer de maandafsluiting 
verzorgden. Maurits trad op met zijn 
buikspreekpop en had direct alle 
lachers op z’n hand. Maurits: ,,Het 
gaf mij een enorme kick en het 
smaakte meteen naar meer. Toen ik 
later getuige was van optredens van 
Jochem Myjer en Najib Amhali wist 
ik het zeker. Ik wilde in m’n eentje op 
het podium staan, mijn verhaal 
vertellen en mensen laten lachen. 
Het entertainen zit in m’n bloed en 
ik wil er graag mijn werk van maken. 
Toen ik op de middelbare school zat 
heb ik Jochem Myjer een keer in het 
theater van Leeuwarden mogen 

interviewen. Ik moest vooraf 
toestemming aan zijn management 
vragen. Ik vertelde toen maar dat 
het interview bedoeld was voor de 
schoolkrant, maar deze bestond 
helemaal niet. Wisten zij veel. 
Dezelfde truc haalde ik ook uit met 
het impresariaat van acht andere 
cabaretiers. Dit had niet altijd 
succes, maar ik hield er wel acht vrij-
kaartjes aan over.”

Nerveus
Toen Maurits met eigen optredens 
als cabaretier begon, merkte hij dat 
hij ervan genoot om in de spotlights 
te staan. ,,De aandacht en de waar-
dering vindt ik heerlijk. Ik lijk deze 
nodig te hebben. Misschien heeft 
het met onzekerheid bij mezelf te 
maken, maar ik hoor graag dat 

mensen mij leuk vinden. Vlak 
voordat ik een podium op ga ben ik 
bloednerveus en vraag ik mezelf af 
waarom ik dit doe. Maar als het 
optreden achter de rug is en ik 
mensen heb weten te vermaken 
weet ik weer waarom.”

Emma
Maurits volgt op dit moment de 
opleiding Eventmanagement. ,,Hier 
leer ik wat er achter de schermen 
van televisie of theater gebeurt. 
Maar wat er voor de camera gebeurt 
moest ik zelf leren. Het talent heb ik 
van mezelf. Ik heb alleen in de 
aanloop naar ‘I can see your voice’ 
wat playbackaanwijzingen gehad 
van de opa van m’n vriendin Emma.” 
Maurits doelt op ‘koning playback’ 
(Henny Huisman). ,,Emma bereikte 
zelf de halve �nale van het 
programma ‘We want more’.” Terwijl 
Maurits dit vertelt verschijnt er een 
lichte twinkeling in z’n ogen. ,,Ik 
leerde Emma vijf jaar geleden 
kennen. We zaten op dezelfde 
middelbare school. Pas drie jaar 
terug kregen we een relatie. 
Vanwege m’n opleiding liep ik toen 
stage op de Cuneraschool. Ik gaf er 
theaterlessen. Het nee�e van Emma 
zat in de klas waar ik les gaf. Het 
jochie kwam thuis met enthousiaste 
verhalen over ‘meester Maurits’. De 
verhalen dat ik zo’n leuke meester 
was gingen de hele familie rond. Het 
leidde ertoe dat er binnen de familie 
links en rechts gesuggereerd werd 
dat ik misschien wel een leuke 
partner voor Emma zou kunnen zijn. 

Ik vermoed dat Emma’s opa en vader 
achter de schermen plannen 
beraamden om ons te koppelen.” 
Terwijl hij dit zegt verschijnt er een 
glimlach op zijn gezicht. ,,Het 
ontstaan van het contact met de 
familie Huisman was dus puur 
toeval, maar het is natuurlijk wel 
leuk om af en toe eens met iemand 
te kunnen sparren die ervaring heeft 
in de wereld van de showbusiness.”

Carlo Boszhard
Maurits had eerder een tv-optreden 
in het programma ‘Comedy Kids’ en 
in ‘De TV Kantine’.
Toen hij deelnam aan het 
programma ‘I can see your voice’, 
waarvan Carla Boszhard presentator 
is, herkende de laatste hem van een 
eerdere ontmoeting. Maurits: ,,Na de 
opname vroeg Carlo of ik nog even 
bij hem in de kleedkamer wilde 
komen. Hier kletsten we wat en 
wisselden we telefoonnummers uit. 
Hij heeft mij een stageplek in zijn 
bedrijf aangeboden. Daar ben ik 
ontzettend blij mee. Ik wilde mijn 

hele leven al cabaretier worden, 
maar het lijkt mij ook ontzettend 
leuk om tv-presentator te zijn.”

Ambities
Het winnen van de prijs in het 
programma ‘I can see your voice’ is 
voor Maurits een bevestiging om 
door te gaan in de showbusiness, 
het liefst als cabaretier of presen-
tator. Aan zijn enthousiasme en zijn 
ambitie ligt het niet en hij weet 
zeker dat hij het beoogde doel zal 
halen. In de tussentijd doet hij erva-
ring op en treedt hij tijdens comedy-
avonden op in het Ruiterhuys. Ook 
speelt hij voor diverse studenten-
groepen een online cabaretshow. 
Eén ding is zeker: we gaan binnen-
kort nog veel meer van hem horen 
en zien.
Maurits is te boeken voor online 
evenementen als cabaretier, presen-
tator, voor een pubquiz, of voor een 
roast. Je moet hem alleen niet als 
zanger inhuren, zo is bewezen in ‘I 
can see your voice’. Ga naar www.
mauritshazeleger.nl voor info.

Castricum - Onlangs werd Maurits Hazeleger (21) landelijk bekend toen hij als The Joker de editie van ‘I can see 
your voice’ won en met 5000 euro terug naar Castricum ging. Maar dit succes staat niet op zichzelf. Maurits 
timmert al langer aan de weg en wordt regelmatig geboekt voor online evenementen.

Maurits Hazeleger rijzende ster in medialand
Maurits Hazeleger voelt zich op het podium als een vis in het water. Foto: Henk de Reus

Maurits als ‘The Joker’ tijdens de uitzending ‘I can see your voice’. Foto: RTL

Maurits krijgt instructies van ‘Mister Playback’ Henny Huisman in de aanloop naar de 
uitzending van ‘I can see your voice’. Foto: Henk de Reus
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Die activiteit zal plaatsvinden op 
woensdag 5 mei in de middag en 
avond. Leerlingen uit de groepen 6, 7 
en 8 van het basisonderwijs mogen in 
de middag deelnemen, de avond is 
gereserveerd voor jongeren vanaf 13 
jaar. Iedereen die wil meedoen, dient 
zich eerst via jongerenwerkbuch.nl/
activiteiten aan te melden. Deelname is 
gratis, maar het aantal plaatsen is 
beperkt. Wie mee doet, dient ongeveer 
tien minuten voor aanvang aanwezig 
te zijn, in verband met een uitleg van 
de activiteit.

Join Us
Onder de noemer ‘Join Us’ worden in 
de toekomst bijeenkomsten georgani-
seerd voor jongeren die graag hun 
netwerk zouden willen vergroten maar 
niet goed weten hoe. Ben of ken jij 
iemand die graag meer vrienden zou 
willen hebben, makkelijker op mensen 
af zou willen durven stappen of zich 
minder vaak alleen zou willen voelen, 
meld je dan aan via www.join-us.nu. 
Tijdens de bijeenkomsten worden acti-
viteiten, bedacht door de jongeren zelf, 
met elkaar uitgevoerd. Vanuit de orga-
nisatie worden de jongeren onder-
steund door sociale vaardigheden te 
vergroten en hen sociaal redzamer te 
maken. Er zijn twee groepen, om de 
week op vrijdagavond van 19.00 tot 
21.30 uur voor 18-25 jaar en om de 
week op dinsdagavond van 18.30 tot 
21.00 uur voor 12-18 jaar.

Conquista Worldwide
Conquista WorldWide zijn er bijeen-
komsten voor jonge wereldburgers 
(leeftijd 12-25 jaar) die hun netwerk 
willen vergroten. Gezelligheid staat 
tijdens de bijeenkomsten voorop. 
Daarnaast zal men een veilige omge-
ving bieden waarin gewerkt kan 
worden aan taal- en sociale vaardig-

heden. De bijeenkomsten starten op 4 
mei en zullen om de week op dinsdag-
middag plaatsvinden van 15.30 ot 
17.30 uur. Vanaf juni zal er maandelijks 
een themabijeenkomst en/of gast-
spreker op deze bijeenkomst zijn. Denk 
hierbij aan seksuele voorlichting (GGD), 
bibliotheek, CV opstellen en vinden 
van een baan, sociale kaart in de 
gemeente. Voor de invulling van deze 
themabijeenkomsten en/of gastspre-
kers laten de organisatoren zich tevens 
leiden door de vragen van de deelne-
mers zelf. Inschrijven is verplicht, dit 
kan via WhatsApp (06 42387829) of 
e-mail (n.meijers@stichtingwelzijncas-
tricum.nl).

Conquista Ouder Kenniscafé
Conquista Ouder Kenniscafé zijn 
bijeenkomsten voor alle soorten 
(aanstaande) moeders en vaders van 
kinderen in de leeftijd 0 tot en met 4 
jaar. Gezelligheid staat tijdens de 
bijeenkomsten voorop, de verbinding 
tussen ouders wordt gelegd en het 
doel is (jonge) ouders steun en zeker-
heid geven. Elke maand is er een gast-
spreker, thema’s als babymassage, 
babygebaren, borstvoeding (lactatie-
deskundige), ergonomisch dragen 
(draagconsulente) en dergelijke komen 
aan bod. De bijeenkomsten zullen elke 
tweede woensdag en elke laatste 
zaterdag van de maand zijn van 09:30 
tot 11:30 uur. De grote opening vindt 
plaats op woensdag 8 september. 
Tijdens de opening zullen goodiebags 
en lootjes uitgedeeld worden en zijn er 
leuke prijzen te winnen, gerelateerd 
aan het thema ‘ouder en baby’. 
Het Conquista Ouder Kenniscafé wordt 
georganiseerd door Kim Stolk (jonge-
renwerker) en Jolien de Vries (jeugd-
verpleegkundige). Mail naar k.stolk@
welzijncastricum.nl voor vragen of 
suggesties.

Nieuwe activiteiten in 
jongerencentrum Conquista
Limmen - Ondanks eerdere berichtgeving dat Conquista Club (woensdag-
middag) en Conquista Kids (zaterdagochtend) de richtlijnen van de BSO 
zou mogen volgen, moet het jongerencentrum toch voorlopig de deuren 
nog gesloten houden. Een teleurstelling voor het team. Want er waren al 
heel wat leuke activiteiten bedacht voor het nieuwe seizoen. Het laser-
gamen buiten op het Koekoeksveld gaat echter wel door.

Castricum - Onlangs liepen bijna 
honderd kinderen uit groep 7 en 8 
van Kindcentrum Paulusburcht naar 
het Oorlogsmonument in Castricum. 

Het was de afsluiting van het project 
‘De verhalenko�er ‘40-’45’, waarbij de 
kinderen zelf een verhaal hebben 
geschreven over de vergeten slacht-

o�ers van de oorlog. Het boek 
‘Groeten van Leo’ van Martine 
Letterie staat hierin centraal. 
De kinderen liepen in een lange stoet 
naar het monument waar leerkracht 
Vanessa Borst een gedicht voordroeg 
over herdenken. Daarna hielden ze 
twee minuten stilte en herdachten ze 
de omgekomen slachto�ers van 

zowel de tweede Wereldoorlog als 
andere oorlogen.
Twee kinderen uit groep 8, Joep Jurr-
jens en Kees van Velzen, lazen hun 
zelfgemaakte gedicht voor en daarna 
volgde het leggen van de bloemen 
bij het monument. De ceremonie 
werd afgesloten met het gedicht 
‘Vrijheid’.

Kinderen Paulusburcht herdenken 
vergeten oorlogsslachtoffers

De leerlingen van Kindcentrum Paulusburcht tijdens de herdenking. Foto: aangeleverd

Limmen - Zaterdag om 09.30 uur 
was het zover. De 186 duiven van 
postduivenvereniging De Gouden 
Wieken konden worden gelost. Ze 
maakten onderdeel uit van totaal 
meer dan 15.000 Noord-Hollandse 

duiven die door vier containerwa-
gens naar het Belgische Quiévrain 
waren gebracht. Volgens zeggen 
hadden de duiven een goed vertrek 
en met een westenwind vlogen de 
duiven naar huis. Het was Gerhard 
Tromp die zijn jaarling do�er de ‘865’ 
om 12.28 uur op zijn klep zag vallen. 
De do�er vloog met een gemiddeld 
snelheid van 85 kilometer per uur 
huiswaarts. Tweede werd Cees de 
Wildt en derde Henk Prigge. Er waren 
ook vroege duiven bij Jaap Kaandorp 
en de combinatie Rijkom-Sentveld. 
Verder in de top tien duiven van Arie 
Hageman en de combinatie Kerssens 
-Krom. De lijst met prijsvliegende 
duiven werd afgesloten door Peter 
Witte en Sjaak de Graaf. In het 
komende weekeinde begint een 
serie van zes midfondvluchten, dit 
zijn wedvluchten over afstanden van 
350 tot 500 kilometer. 
Om deze duiven goed voor te 
bereiden worden ze op een donder-
dagavond ingekorfd en zaterdag-
morgen bij goed weer in vrijheid 
gesteld.

Duivensport: overwinning
door Gerhard Tromp

Het inkorven van de duiven onder het 
COVID-19-protocol. Foto: aangeleverd

LEZERSPOST

Zo’n twee maanden geleden besteedde u aandacht 
aan mijn boekje met bovenvermelde titel onder 
vermelding van de naam van boekhandel Laan, waar 
het te verkrijgen was. Dat bericht kreeg voldoende 
aandacht om de voorraad aldaar uit te verkopen, maar 
ook om in de boekhandel zodanig boze dames hun 
misnoegen erover te doen uiten dat de eigenaar, 
terecht, besloot geen nieuwe voorraad in zijn zaak te 
plaatsen. Als winkeliers iets niet nodig hebben in deze 
zware tijden is het op zijn zachtst gezegd: onrust. 

Ook ik werd door een medebewoonster telefonisch 
gescho�eerd. Hoe had ik het in mijn hoofd kunnen 
halen zonder toestemming (van wie? toch niet de 
directrice of het bestuur, we worden hier al genoeg 
betutteld onder het excuus van die corona) de publici-
teit te zoeken. Maar tevens werd mij gevraagd wat er 
eigenlijk in stond? Kennelijk wint de nieuwsgierigheid 
het van de mogelijk nog ongefundeerde boosheid. 
Humor! 
Dus in plaats van de verdienste voor de boekhandel 
hierbij mijn e-mailadres (lokihees@gmail.com) voor 
hopelijk nieuwe verkoop, centjes die ík dan wel weer ga 
besteden bij boekhandel Laan.

Sans Souci in coronatijd

Inmiddels hebben meerdere gasten 
en omwonenden al een balletje 

geslagen en de reacties zijn zeer 
enthousiast. Via de receptie van 

Camping Bakkum is het mogelijk, 
voor zowel campinggasten als 
omwonenden, om voor een uur (of 
meer) een padelbaan te huren met 
vier personen per baan. Padelrackets 
en ballen zijn bij de huur inbegrepen.

Wat is padel?
Padel, een mix van tennis en squash, 
heeft zijn oorsprong in Mexico en is 
zeer populair in Latijns-Amerika en 
Spanje. De baan van kunstgras is tien 
meter breed en twintig meter lang, 
omringd door een kooiconstructie 
van hekwerk en glazen wanden. 
Padel speel je meestal twee tegen 
twee, daarmee is het een gezellige 
en sociale sport. Het is een dynami-
sche sport door het kleine speelveld 
en omdat de bal via de wand naar 
het veld van de tegenstander terug-
gespeeld kan worden. Zo kunnen 
spelers veel creativiteit kwijt in het 
spel. Als de bal een speler passeert, 
heeft de speler via de wand altijd een 
tweede mogelijkheid om de bal nog 
terug te spelen. Rally’s zijn hierdoor 
vaak langer en dat maakt het spel 
extra leuk. Nieuwsgierig? Kijk op 
www.campingbakkum.nl/padelbaan-
castricum voor meer informatie.

Castricum - Padel is momenteel de snelst groeiende sport in Nederland. 
Het is uitdagend, snel, makkelijk om mee te beginnen, maar vooral 
ontzettend leuk. Goed nieuws voor Castricummers en omwonenden, 
want ook in deze gemeente kun je nu padel spelen. Camping Bakkum is 
sinds vorig seizoen de trotse eigenaar van een mooi aangelegde padel-
baan. Maak ook kennis met deze dynamische sport. Zeker in deze tijd is 
buiten sporten heerlijk om te doen.

Padel nu ook in Castricum

Padel ontstond in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. nagerecht; 7. uurwerk; 12. nachtkleding; 13.
limonadesiroop; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15.
koninklijk besluit (afk.); 17. ongezellig; 19. hoofd van een afde-
ling; 21. heden; 22. oeverkant; 24. dierenverblijf; 27. grap; 28.
pronkziek; 30. hertensoort; 31. hoog aanzien; 32. vruchtbaar-
makende stof; 33. muurholte; 35. plaats in Zuid-Holland; 37.
voorzetsel; 38. vogelbek; 41. lang en smal stuk hout; 42. vrouw
wier man is gestorven; 44. waarvan geen tweede is; 46. land in
Zuid-Amerika; 47. bloedvat; 48. deel van Duitsland; 49. gecas-
treerde hengst; 50. soort groente; 52. wreed Romeins heerser;
54. inwoner van Suriname; 56. slaapplaats; 58. naaktloper; 61.
kinderspeelgoed; 62. bekende planeet; 64. plaaggeest; 65.
gemalen graan; 67. duinvallei; 68. plaats in Gelderland; 70.
sappig en zacht; 72. harde duw; 73 Europees land; 76. Neder-
landse voetbalclub; 77. int. autokenteken IJsland; 78. Europe-
aan; 79. plaats in Duitsland; 81. vogel; 82. gehoororgaan; 83. in
elkaar (samen); 84. snijwerktuig; 86. lachwekkend (komisch);
87. slonzige vrouw.

Verticaal  1. vaak (meer dan eens); 2. Nederlandse politieke
partij (afk.); 3. noodsein (afk.); 4. bijbelse reus; 5. soort bier; 6.
deel van been; 7. gerecht met uien en vlees; 8. kraaiachtige
vogel; 9. moed (durf); 10. ondernemingsraad (afk.); 11. vulkani-
sche uitbarsting; 16. verfrissing; 18. verwaande houding; 20.
raamscherm; 21. Nederlandse omroepstichting (afk.); 23. rivier
in Rusland; 25. niveau van water; 26. broedplaats; 27. spijslijst;
29. plaats in Engeland; 32. miniatuurstad bij Den Haag; 34.
Japanse munt; 36. gezondmaking (van een bedrijf); 37. op gro-
te afstand; 39. naar omlaag; 40. netvleugelig insect; 42. Euro-
pese hoofdstad; 43. uitgestrekt (ruim); 45. scheepstouw; 46.
schrijfgerei; 51. cilinder; 53. Europeaan/Aziaat; 54. kampeer-
plaats; 55. tafelgast; 56. vuilstortplaats; 57. tweegevecht; 59.
land in Azië; 60. Italiaanse landstreek; 62. buiten gevaar; 63.
Europese taal; 66. godin van de dageraad; 67. tweetal; 69.
bouwland; 71. waterdoorlatend; 73. kleine gemeente; 74. auto-
ped; 75. proefopname; 78. wijfjeskanarie; 80. ontkenning; 82.
onder andere (afk.); 85. de oudere (Lat. afk.).
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JONG EN CASTRICUM

Door Ans Pelzer

We spraken elkaar in mei 2004. Jort was toen 17 
jaar en het was de dag waarop de eindexamens 
begonnen. Zijn eerste examen: centraal schrifte-
lijk over muziek. Daarvoor slaagde hij. Andere 
vakken gingen wat minder en hij zakte voor zijn 
vwo-eindexamen. Een jaartje later kwam het 
goed!

In april 2021 spreek ik Jort weer. In die tussen 
liggende jaren kwam ik hem hier en daar nog 
wel tegen als lid van de band ‘Die Vers’. Frisse 
Nederlandstalige hiphop op een stevig bedje 
van diverse stijlen, met de ambitie om rap met 
een gevarieerde band live te brengen, zoals ze 
zichzelf omschrijven. Zijn passie voor muziek 
was er in 2007 en is onverminderd gebleven. 
Destijds speelde hij ook al gitaar in twee andere 
bandjes. ,,Ik wilde ‘international music manage-
ment’ gaan studeren en dat heb ik ook gedaan. 
Maar mijn liefde voor muziek reikt verder dan er 
mijn werk van te maken. Dus daarna ben ik 

communicatiewetenschappen gaan studeren. 
Steeds heb ik in allerlei bandjes gespeeld. Na 
communicatiewetenschappen heb ik een baan 
gevonden op de audiovisuele afdeling van een 
bedrijf. Daar werk ik nu zes jaar. Ik ben begonnen 
in de productie en ben nu manager. Dat werk 
doe ik met veel plezier. Mijn andere hobby van 
vroeger, het voetballen, heb ik moeten laten 
vallen vanwege een enkelblessure. En eigenlijk is 
het er ook met andere sporten niet meer van 
gekomen. Heel af en toe doe ik nog mee met 
honkbal. Ik heb op het Bonhoe�er College 
gezeten en dat was echt leuk. Mijn vrienden uit 
die tijd heb ik nog steeds.”

Jongerencultuur in Castricum
,,Mijn voornemen van destijds om altijd in 
Castricum te blijven is niet uitgekomen. Ik woon 
inmiddels alweer zo’n jaartje of dertien in Bever-
wijk. Ik woon samen met mijn vriendin die ik 
ongeveer ten tijde van het interview in 2004 heb 
leren kennen. In Beverwijk konden we gaan 
wonen in het huis van de grootouders van mijn 
vriendin. Na verloop van tijd konden we dat huis 
kopen. Castricum vond en vind ik een mooie 
gemeente om te wonen. Als het gaat om voor-
zieningen en cultuur van, door en voor jongeren 
is het hopeloos. De hele jeugdcultuur lijkt in 
Castricum verdwenen. Voor een hele generatie is 
nergens plek. Wij hadden de Bakkerij. Daar kon 
je een beetje oefenen met optreden en 
vandaaruit kijken of je je als muzikant of toneel-
speler of wat dan ook verder kon ontwikkelen. 
Zo’n plaats is er niet meer. Stel dat je nu 17 bent? 
In de Bakkerij kon je je eerste optreden hebben. 
In heel Europa heb ik gespeeld, maar hoe dat 

moest heb ik geleerd in De Bakkerij. Ik hoop van 
hart dat het ‘Uit je Bak’-festival wel blijft. Dat is 
ongeveer het enige dat Castricum aan jongeren 
te bieden heeft. In deze omgeving is niet meer. 
Voorheen was het nog wel leuk in Castricum, nu 
is Castricum allang ingehaald door Heemskerk 
en Beverwijk. Daar zijn allerlei festivals en moge-
lijkheden voor jongeren om te experimenteren. 
Het gekke is dat Castricum lang geleden een 
naam had voor ‘punk’ in Nederland. Daar 
kwamen uit heel Nederland mensen op af. De 
ontwikkelingen in Castricum lijken maar rondjes 
te draaien. Eindeloos over de Beverwij-
kerstraatweg en een Rondweg en veel gepraat 
over cultuur en weinig daden.”

Coronatijd
,,Het behoeft eigenlijk geen betoog; wat ik het 
allermeeste mis is het spelen met de band. Daar 

zie ik echt naar uit. Onlangs hadden we een 
radio-optreden en toen voelde ik dat gemis nog 
meer. Ik hoop echt dat we in de zomer weer heel 
veel kunnen optreden en muziek kunnen maken. 
We zijn bezig om met kunstenaars uit verschil-
lende richtingen samen kunst te maken. Met een 
kunstschilder en zeefdrukker aan een concept te 
werken. Ook daar ga ik graag mee verder.” De 
toekomst? ,,Vooral verder met veel muziek 
maken en verder denk ik gewoon huisje 
boompje beestje.”

Graag komen wij in contact met zo veel mogelijk 
mensen die destijds in deze rubriek hebben 
gestaan. Kent u iemand die in 2003/2004 als 
jongere geïnterviewd is voor deze krant? Of bent u 
zelf destijds geïnterviewd en wilt u ook nu weer 
meedoen? Tip de redactie! Stuur een e-mail naar 
redactie@castricummer.nl.

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

Jort van de Ven: ,,De hele jeugdcultuur in Castricum lijkt verdwenen.’’  Foto: aangeleverd
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Castricum - Met elkaar gebruiken we 
op dit moment veel te veel materi-
alen en gooien we producten na 
gebruik vaak weg. Dit zorgt voor een 
zware belasting van ons klimaat en 
uiteindelijk ook voor een tekort aan 
grondsto�en. Dat kan anders! 
Gemeenten, partners en inwoners uit 
de regio denken samen na over hoe 
een deel van het ‘afval’ dat wordt 
ingeleverd bij de milieustraten 
hergebruikt of gerepareerd kan 
worden.

Elke week brengen inwoners tiendui-
zenden kilo’s meubels, elektrische 
apparaten, hout, metalen en textiel 
naar de milieustraat of gemeente-
werf. Een deel daarvan zou best 
opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Maar hoe en met wie organiseer je 
dat op een slimme manier? Op 28 
april kwam een uiteenlopende groep 
instellingen en inwoners samen om 
hierover na te denken. De deelne-
mers gingen aan de slag met vragen 
als: Kan de milieustraat van de 
toekomst een inzamelpunt voor 
herbruikbare en repareerbare 
goederen worden? Welke instel-

lingen en ondernemers zien business 
in die goederen? Hoe kunnen we 
partners in alle kernen van de vier 
BUCH-gemeenten op dit netwerk 
aansluiten?

Doelstellingen, capaciteiten en 
ideeën verzameld
Na een welkomstboodschap van 
wethouder Jelle Brouwer uit Uitgeest 
en wethouder Peter van Diepen uit 
Heiloo werden doelstellingen, capa-
citeiten en ideeën van de deelnemers 
verzameld. Door te benoemen wie 
wat in huis heeft in relatie tot de 
circulaire economie ontstond 
meteen al een eerste aanzet tot 
samenwerking tussen een aantal 
partijen. Vanuit kleinere onderne-
mers komt vooral de vraag voor 
tijdelijke ateliers en een galerie voor 
de verkoop van circulair producten in 
de gemeente naar voren. De groep 
heeft het plan de komende maanden 
nog twee keer samen te komen om 
te kijken hoe een netwerk rondom 
hergebruik en reparatie kan ontstaan 
in de regio. En wat daar nog voor 
nodig is en welke partners of bouw-
stenen nog ontbreken.

Hergebruik en reparatie
in plaats van weggooien 

NIEUWKOMERS

Door Als Pelzer

Lopen door de woestijn en met een gammel bootje 
verder
Het gezin Tareke is in augustus 2020 herenigd in een 
kleine gezellige woning in Castricum. Ze leefden vijf 
jaar gescheiden van elkaar. Vader Hagos (53) is sinds 
2016 in Nederland. Hij arriveerde in Nederland na een 
lange en moeilijke tocht lopend door de woestijnge-
bieden in Soedan en Libië. Daarna de oversteek naar 
Europa met een gammel bootje naar Italië. Hij over-
leefde het. Voor zijn familie was het te gevaarlijk om 
achter te blijven in Eritrea. Moeder Azenegash (45) en 
vijf van de zes kinderen zijn daarom gevlucht naar 
Ethiopië. Alleen de oudste dochter Weghata (29) is 
achtergebleven in Eritrea, zij is getrouwd en verwacht 
binnenkort daar haar eerste kindje.

Moeder Azenegash kwam in 2018 lopend met de drie 
jongste kinderen (nu 12, 16 en 18 jaar) terecht in een 
groot UNHCR-vluchtelingenkamp in Arra, Ethiopië. 
Daar moesten ze een jaar in een tentje overleven: ,,Dat 
was een beetje zwaar en hard.” Hun twee andere 
kinderen (nu 24 en 27 jaar) waren ook gevlucht en 
moesten zichzelf redden in Ethiopië. In april 2019 kon 
moeder Azenegash met vier kinderen nareizen naar 
Nederland, en kon Hagos zijn familie eindelijk weer 
zien na al die jaren. Ruim een jaar woonden ze in 
AZC’s.

Het gezin is door hun vlucht gescheiden geraakt van 
hun dochter Meri (24), die in de Ethiopische hoofdstad 
Addis Abeba leefde. Gelukkig is Meri begin april dit 
jaar ook herenigd met haar ouders en broertjes en 
zusje in Nederland. Ze woont nu tijdelijk in een AZC 
omdat het huisje van Hagos te klein is voor dit grote 
gezin.

Alleen in Nederland
Hagos: ,,Ik vond het heel moeilijk alleen in Nederland 
zonder mijn gezin. Ik was blij om hier te zijn maar ik 
miste ze ook erg en kon mijn draai niet echt vinden. Ik 
maakte me ook erge zorgen en voelde me machteloos 
om van ze gescheiden te zijn. Mijn kinderen zijn voor 
een belangrijk deel opgegroeid zonder mij en 
herkenden me zelfs eerst niet meer. Ik heb zoveel 
gemist van hun jeugd. Ik ben zo intens dankbaar dat 
mijn hele gezin veilig nu kan wonen in Nederland, het 

warme welkom dat we in Castricum hebben gekregen 
en de begeleiding die we krijgen vanuit Vluchtelin-
genWerk. Soms kunnen we niet geloven dat het echt 
is en dat we hier vrij zijn en allemaal samen.”

Weg uit de dictatuur
Hagos vluchtte weg uit de dictatuur Eritrea nadat hij 
jaren verplicht in militaire dienst zat. Hij werd lang-
durig gescheiden van zijn gezin en stelselmatig 
mishandeld. Ditzelfde lot wachtte ook zijn kinderen. 
Ook zijn dochters. Zolang ze niet getrouwd zijn wacht 
de verplichte dienstplicht. Eritrea wordt door een mili-
tair bewind met harde hand bestuurd. Iedereen heeft 
dienstplicht alleen weet niemand hoelang die dienst-
plicht gaat duren. O�cieel is het 18 maanden, maar 
dienstplichtigen worden soms tientallen jaren vastge-
houden om gratis werk te verrichten. Kritiek op het 
bewind eindigt in de martelkamer en duizenden 
worden onder slechte omstandigheden opgesloten. 
Dwangarbeid wordt op grote schaal toegepast 
evenals verkrachtingen en andere inhumane daden. 
De VN spreekt van een wijdverbreide en stelselmatige 
campagne tegen de burgerbevolking.

Waarom Nederland?
Hagos: ,,Eigenlijk wisten we heel weinig van Europa. Ik 
hoorde via via dat Nederland een �jn land is. Maar het 
belangrijkste was: weg uit Eritrea en veilig zijn. Het 
hele gezin is hard bezig om Nederlands te leren. ,,We 
moeten wel echt wennen aan de kou in de winter, 
maar het is heel bijzonder om sneeuwballen te gooien 
en op echt ijs te staan!” Zoon Luelom is bijna 13 en is 
blij in Castricum. ,,Ik heb vriendjes en ga in Heemskerk 
naar een speciale school om goed Nederlands te 
leren. Ik kan hier gewoon in een club voetballen. Ik 
speel bij Vitesse’22 en dat vind ik super. Daar speel ik 
mid-mid.” Zoon Sirak (18) voetbalt ook bij Vitesse’22 en 
start vanaf september met een MBO Entree-opleiding 
Techniek. Dochter Melat (16) start dan ook met de 
MBO Entree-opleiding Welzijn & Zorg en ze vindt het 
heerlijk om Hip Hop te beoefenen bij ClubMariz.

Werk zoeken
Hagos en zijn zoon Tesfalem (28) zijn met begeleiding 
van de gemeente op zoek naar werk. Hagos wil het 
liefst in de buitenlucht werken en zoon Tesfalem heeft 
een passie voor fotograferen. Hij realiseert zich dat je 
brood verdienen met fotogra�e lastig en probeert nu 
iets te zoeken in de logistiek. “We willen heel graag 
werken en hopen snel iets te vinden!”.

VluchtelingenWerk Castricum maakt vluchtelingen 
wegwijs in hun nieuwe gemeente en ondersteunt bij 
het regelen van allerlei praktische zaken. Vluchtelin-
genWerk is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Interesse? Neem contact op met Yvonne van Santen, 
Teamleider Castricum/Uitgeest, via yvansanten@
vluchtelingenwerk.nl of telefonisch: 06 51745079.

Familie Hagos Tareke uit Eritrea
In deze rubriek komen mensen aan het woord die 
pas in Castricum zijn komen wonen. Soms van heel 
ver weg. Castricum zat een tijdje op slot voor status-
houders. Recent worden er mondjesmaat weer 
statushouders geplaatst. Deze keer Hagos Tareke en 
zijn familie uit Eritrea.

De aankomst van Meri begin april op Schiphol. Van links naar rechts Luelom, vader Hagos, Melat, Meri, moeder Azenegash, 
Tesfalem en Sirak. Foto: aangeleverd

In de Tuin van Kapitein Rommel moet nog heel wat werk gedaan worden. 
Foto: aangeleverd

Castricum - Wil je een dagje de 
handen uit de mouwen steken 
voor een stichting, vereniging, of 
zorginstelling in je eigen 
gemeente? Doe dan op 28 en 29 
mei mee met NLdoet, de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. Je 
maakt kennis met vrijwilligerswerk 
en helpt een organisatie een klus 
te klaren. En het is nog gezellig 
ook!

Met NLdoet maak je echt op één dag 
een groot verschil voor een ander. 
Door een klus te klaren zorg je er 
bijvoorbeeld voor dat het voor 
ouderen �jner wonen is in hun 
verzorgingshuis, dat kinderen een 
veiliger plek hebben om te spelen in 
een buurt of dat sportverenigingen 
betere accommodaties hebben voor 
hun leden. Jouw inzet is dus hard 
nodig en zeer welkom! Door corona 
is NLdoet dit jaar weer anders dan 
anders. Elke organisatie zal de richt-
lijnen in de gaten houden en kijken 
of de activiteit doorgang kan vinden.

In Castricum zijn diverse activiteiten 
aangemeld. Voor de bewoners met 
een beperking van de SIG was het 
een jaar om nooit te vergeten. Men 
heeft zich er dapper doorheen 

geslagen, maar er is nu echt behoefte 
aan iets leuks. Wie neemt hen mee 
om iets leuks te doen, zoals dieren 
kijken? Wie liever buiten aan het 
werk is, kan in de Tuin van Kapitein 
Rommel helpen bij het schoonmaken 
en schilderen van de buitenmeu-
belen, in de kas nieuwe kruiden en 
stekjes planten of een vogel- of egel-
huisje maken. Bij scouting De 
Boshutten wordt ook geschilderd, 
getimmerd en tuinwerk gedaan en 
na a�oop is er een gezellig 
kampvuur.

Medewerkers van Zorgboerderij 
Buitenkans willen een veranda 
maken aan de pipowagen en ook zij 
kunnen wel wat hulp gebruiken. De 
peutergym in Limmen wil oud en 
jong met elkaar verbinden in een 
leuke beweegles buiten. Zorgcen-
trum De Cameren in Limmen mag 
maar een beperkt aantal bewoners 
deel laten nemen aan de bingo, dus 
deze wordt gespreid, wie helpt hen 
daarbij? Meld je aan op de site www.
nldoet.nl en kies voor Castricum. Je 
kunt kiezen of je alleen, met iemand 
of een groep deelneemt. Ander vrij-
willigerswerk doen? Kijk op www.vrij-
willigerswerkcastricum.nl of bel naar 
0251 656562.

NLdoet in Castricum



Voor de schrijfwedstrijd wordt nauw 
samengewerkt met de bibliotheken 
Kennemerwaard, Heiloo en IJmond-
Noord. De categorie tekst kent twee 
onderdelen: kort verhaal (maximaal 
750 woorden) en poëzie (gedicht, 
liedtekst of stapelgedicht). Een 
stapelgedicht is een foto gemaakt 
van een stapeltje rugteksten op 
boekomslagen, die samen een 
toepasselijke regel vormen. 
De inzendingen van de schrijfwed-
strijd worden beoordeeld door een 
jury die bestaat uit Paul Pfann, 
Hanneke Klinkert (beide docent 
Nederlands) en Joris Brussel (stads-
dichter van Beverwijk en Alkmaar). 
Deelnemers aan de schrijfwedstrijd 
sturen hun bijdragen per e-mail naar 
inzendingenodeaanhetoerij@bknw.
nl of leveren het werk op papier in bij 
een van de deelnemende 
bibliotheken.

Fotogra�e en beeldende kunst
Zelfstandig met een camera op pad 
gaan kan ook. Men mag de schoon-
heid van de natuur vastleggen, maar 
ook kiezen voor het in beeld brengen 

van bedreigingen of teloorgang. 
Vakjurylid is pers- en natuurfotograaf 
Hans van Weel uit Alkmaar, onder 
meer actief voor het Noord-Hollands 
Dagblad en Landschap Noord-
Holland. Ook voor de beeldende 
kunst is er een aparte categorie. De 
organiserende Stichting Oer-IJ hoopt 
dat amateur-kunstenaars er massaal 
op uit trekken en ergens in het land-
schap vanaf een dijk of in een polder 
en plein air een tekening of schilderij 
maken. De foto’s ervan kunnen naar 
ode@oerij.eu worden gestuurd. 
Vakjurylid voor dit onderdeel is 
kunstschilder Jan Groenhart uit 
Bergen, vooral bekend vanwege zijn 
bijna abstracte landschap-impressies.

Prijzen
In elke categorie zijn prijzen te 
verdienen. De winnaars worden 
uitgenodigd voor een speciale Oer-
IJ-excursie met twee personen, wie 
tweede wordt krijgt een Oer-IJ-Atlas 
en voor de derde plaatsen zijn waar-
debonnen van dertig euro beschik-
baar. Kijk op www.oerij.eu voor 
uitgebreide informatie.

Wedstrijd: breng een ode
aan het Oer-IJ-landschap
Regio - Het themajaar ‘Ode aan het landschap’ van het Nederlands 
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) is voor de Stichting Oer-IJ 
aanleiding om regionaal een wedstrijd te organiseren. Men roept de 
bewoners van Kennemerland op deze zomer een persoonlijke lofzang op 
het landschap in het Oer-IJ-gebied te maken. Dat kan met een kort 
verhaal, een gedicht, een foto of met een kunstwerk. Alle bijdragen 
worden op een website gepubliceerd en met de meest geslaagde inzen-
dingen zijn toepasselijke prijzen te winnen.

Gewapend met verf en penseel de natuur in om een ode aan het Oer-IJ te brengen. 
Foto: aangeleverd

Regio - Als iemand in je omgeving 
laat merken dat het leven zwaar is en 
dat hij of zij wel eens denkt aan de 
dood, dan is dat zwaar. Vaak hebben 
mantelzorgers veel vragen, of voelen 
ze zich machteloos. Wat kun je in zo’n 
geval doen en wat kun je beter laten? 
Antwoorden op deze vragen worden 
gegeven in een online informatie-
avond van GGZ NHN. Op deze avond 
reiken professionals Jitske Franzel en 
Suzanne Schouten de deelnemers 
informatie aan over omgaan met 
suïcidaliteit. Ze bieden duidelijke 
handreikingen hoe je daar met 

iemand over kunt praten en wat je 
kunt doen om je naaste te helpen. De 
deelnemers kunnen vervolgens ook 
met elkaar in gesprek gaan. Er is 
plaats voor acht deelnemers. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. De 
informatieavond vindt plaats op 
donderdag 27 mei van 19.00 tot 
21.00 uur. Aanmelden kan door een 
e-mail naar s.schouten@ggz-nhn.nl 
te sturen. Voorafgaand aan de infor-
matieavond zal telefonisch contact 
worden opgenomen. Daarom is het 
van belang om het telefoonnummer 
te vermelden in het bericht.

Als een naaste suïcidale 
gedachten heeft

Door Hans Boot

In het gemeentenieuws in deze 
krant van vorige week wordt mede-
deling gedaan van drie omruilmoge-
lijkheden. De eerste houdt in dat de 
restafvalcontainer niet alleen van 
groot (240 l.) naar klein (140 l.) kan 
worden omgeruild, maar dat dit ook 
andersom kan. Nog even voor de 
goede orde: voor het ledigen van de 
grote bak betaalt met € 6,25 per keer 
en voor de kleine is dat € 3,64. Ook 
de grote gft-container kan worden 
ingewisseld voor een kleine en vice 
versa. De pmd-container kan worden 
ingeleverd, maar niet worden omge-
ruild voor een kleiner formaat.

In de info staat ook dat de omruil-
actie half mei start en enkele weken 
duurt. Degenen die zich hiervoor 
hebben aangemeld krijgen persoon-
lijk bericht wanneer de gemeente 
langskomt. Aanmelding is nog 
mogelijk tot en met vrijdag 7 mei via 
de speciale website: https://buch.
mijncontainer.nl.

Oranje kaarten
Omdat het de laatste maanden 
betrekkelijk rustig is geweest 
rondom de nieuwe wijze van afvalin-
zameling, is bij de betre�ende 
projectleider van de gemeente nog 
even navraag gedaan over de 
huidige stand van zaken.

Als eerste werd meegedeeld dat de 
huisvuilinzameling in het algemeen 
naar verwachting verloopt: ,, We zien 
in het eerste kwartaal in Castricum al 
een enorme afname van restafval en 
we halen drie keer zoveel pmd op als 
eerst in de zakken. En de kwaliteit 
van het pmd is best goed, we 
hebben nog weinig afkeur. Op dit 
moment zijn we gestart met een 

actie om de laatste puntjes op de i te 
zetten voor wat betreft pmd. We 
zullen de komende maanden oranje 
kaarten uitdelen waarin nog eens 
aandacht wordt gegeven aan de 
lastige zaken die nog fout gaan: 
piepschuim, (te) hard plastic en 
grijze vuilniszakken. Ook kartonnen 
verpakkingen horen daarbij.”

Op de vraag of er veel gebruik wordt 
gemaakt van de omruilmogelijkheid, 
luidde het antwoord: ,,In totaal zijn 
er tot nu toe ca 1000 aanvragen 
binnengekomen. Daarvan zijn er 88 
inwoners die hun pmd-bak willen 
inleveren, terwijl 550 mensen het 
formaat van hun bak voor restafval 
willen wijzigen. De rest wil een ander 
formaat gft.”

Chip
Uit de informatie op de gemeente-
pagina blijkt niet dat men naast de 
digitale aanmelding ook kan bellen 
voor de omruilactie. Daarop werd 
gezegd: ,,Om dubbele meldingen en 
daarmee fouten te voorkomen 
kunnen aanvragen alleen via de 
website worden doorgegeven. Wel 
hebben de mensen, die al ruim voor 
deze actie hebben gemeld een 
ander formaat bak te willen, per brief 
vernomen dat zij niks hoeven te 
doen en meegenomen worden in de 
omruilactie (deze zitten dan ook in 
de 1000 meldingen totaal 
opgenomen).”

Het kan natuurlijk voorkomen dat 
iemand een container omruilt, maar 
daar spijt van krijgt en de ruil weer 
wil terugdraaien. De gemeente zei 
hierover: ,,Het is niet de bedoeling 
om vaker van formaat te wisselen. 
Dit kan in elk geval niet altijd koste-
loos.’’ Dan speelt er nog de vraag hoe 
het met de registratie gaat als men 

overstapt op een kleinere of grotere 
container voor restafval. Het 
antwoord daarop is logisch: ,,Een 
chip bevat informatie over het adres, 
de fractie (soort afval) en het formaat 
van de container. Een nieuwe 
container bevat dus een nieuwe 
chip. Bij elke lediging worden de 
gegevens van die betre�ende 
container uitgelezen. Op de website 
castricum.cocensus.nl kan iedereen 
zijn ledigingen inzien. Deze worden 
be-gin 2022 in rekening gebracht.”

Milieustraat
Tot slot vroeg een van onze lezers 
waarom het niet mogelijk was om 
een kleine pmd-container te 
bestellen. Dit werd als volgt toege-
licht: ,,Voor het overgrote merendeel 
van de inwoners is een grote pmd-
container prima. Mensen hebben 
veel pmd-afval en het volume is 
groot. Het risico dat met een kleine 
pmd-container meer pmd in het 
restafval verdwijnt, is groot en 
zonde. Daarnaast zijn pmd-contai-
ners van 140 liter lastiger te legen. 
De vorm van een container is erop 
gebaseerd dat het afval er vanuit 
een ruimere bovenkant goed uitvalt. 
Maar bij een kleine container is de 
opening minder breed en de onder-
kant smaller (dan bij een grote). En 
pmd-afval weegt weinig. Bij het 
legen en als de container op zijn kop 
hangt, komt er te weinig massa 
achter de inhoud van de container. 
Dit betekent dat veel meer contai-
ners dan half geleegd worden. Zeker 
als men het pmd wat aandrukt (want 
er past anders weinig in een kleine 
container) gaat dit teveel problemen 
opleveren. 

Mensen die hun pmd-container toch 
willen inleveren kunnen alsnog hun 
pmd-afval scheiden. Ze moeten het 
dan wel zelf naar de milieustraat aan 
Schulpstet brengen of naar een 
openbare pmd-container die 
bijvoorbeeld bij Geesterduin, aan de 
Van der Mijleweg of op de Brink zijn 
geplaatst.”

Castricum - Een groot deel van de inwoners heeft vanaf het vorig najaar 
kunnen wennen aan de nieuwe rolcontainers. Daaraan verbond de 
gemeente de toezegging dat de bakken voor gft en restafval kosteloos 
konden worden omgeruild. Daarnaast kan de pmd-container worden 
ingeleverd. Deze mogelijkheden gelden nog twee dagen.

Vergeet het omruilen
van de rolcontainers niet!

In het najaar van 2020 werden de nieuwe containers geleverd. Archie�oto: Hans Boot
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Al veertig jaar wordt door de werk-
groep in het jaarboek de geschie-
denis en de stamboom van een 
Castricumse familie gepubliceerd. Op 
deze wijze zijn al eerder de stam-
bomen verschenen van de families 
Borst, Bos, Brakenho�, Breetveld, 
Duinmeijer, Duijn, Glorie, De Graaf, 
Groentjes, Groot, De Groot, Van der 
Himst, Hogenstijn, Hollenberg, Lief-
ting, Lute, Meijne, De Nijs, Res, 
Scheerman, Schermer, Sprenkeling, 
Steeman, Stet, Stuifbergen, Tromp, 
Twisk, Veldt, Van Velzen, De Vries, De 
Winter, Welp-Wulp, De Zeeuw, 
Zonneveld en Zoontjes. De komende 
jaren wil men dit voortzetten met 
andere Castricumse families.

Een belangrijk hulpmiddel bij de 
samenstelling van de stamboom 
over de afgelopen honderd jaar 
vormen de bidprentjes. In Castricum 
zijn bij veel families nog bidprentjes 
aanwezig. Graag zou Oud-Castricum 
deze bidprentjes willen ontvangen. 
Ook bidprentjes van niet-Castri-
cumse families zijn voor het volledig 
maken van de stambomen zeer 
welkom (vaak aangetrouwde familie). 
Alle bidprentjes, die door Oud-
Castricum worden verzameld, blijven 

bewaard en toegankelijk voor het 
nageslacht. Eén telefoontje en ze 
worden bij u afgehaald. Contact-
adres: Simon Zuurbier, Kamperfoe-
lielaan 11, tel: 0251 671511.

Oproep bidprentjes
Castricum - Dit najaar verschijnt het 44e Jaarboek van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum met daarin onder andere een uitvoerige beschrij-
ving van de familie Admiraal.

Een voorbeeld van een bidprentje. 
Foto: Oud-Castricum

LEZERSPOST

Het Kooiplein gaat ‘op de schop’. Een betrokken bewoonster ging naar de 
inspraakmogelijkheid bij het plan van de projectontwikkelaar:

Op de plek van de grote lege garage komen straks, indien de vergunning 
wordt toegewezen, 32 woningen van 50 tot 75 m2 vloeroppervlak met 
een huur tot 950 euro. Om het project rendabel te maken, aldus de 
ontwikkelaar, komt er een grote supermarkt op de begane grond komt 
met 120 parkeerplaatsen voor bewoners en voor de klanten. Op de teke-
ning staat ook een boom en een bankje met uitzicht op straat voor de 
gezelligheid. Dit is een goed voorbeeld van de traditionele aanpak: Het 
inspreken is keurig geregeld als het plan klaar is, kleine aanpassingen zijn 
mogelijk.

Maar wat als je dit eens voor je ziet… we schrijven het jaar 2025. Er staat 
een innovatief ontwerp van bijzondere kleine huizen: energieneutraal, 
met hernieuwbare materialen gebouwd. De bouwkosten waren door 
bewonersparticipatie en crowdfunding door Castricummers laag. Woon-
eenheden kunnen worden gekoppeld en ontkoppeld. Het ziet er als een 
veelvormige aantrekkelijke sculptuur. De ruimte wordt horizontaal en 
verticaal goed benut in meerdere woonlagen.

Het plein zelf ziet eruit als een kleurige geurige bloeiende tuin voor 
vogels, vlinders, bijen. Fruit bomen en struiken bloesemen en dragen 
vrucht van appel tot framboos .Half verscholen in het groen staan bankjes 
voor verliefde tieners en in het prieel klinkt zomers een strijkorkestje. 
Koninklijke lindes met brede kruinenzorgen voor schaduw. De fontein 
geeft verkoeling en dient als wateropslag. Voor bestuiving en biodiversi-
teit hangen aan de huizen bijen hotels. Er zijn vleermuiskasten en broed-
kasten voor vogels.

Op de stoep liggen grastegels, ook voor waterregulatie goed. De winkels 
op het plein hebben een internationale uitstraling, maar gebruiken daar-
voor lokale producten. Er is elke week een boerenmarkt met smakelijk 
aanbiedingen uit de omgeving, kaas of lokaal gebrouwen bier. En terwijl 
de ouders over de markt struinen spelen de kinderen op houten speel-
toestellen die op een kleine zonneweide zijn neergezet.

Mooi plein hè... het Kooiplein.

Evelien de Leur en Marleen Heeman,
Transitie Castricum

Kom in beweging, denk mee, laat van je horen info@transitiecastricum.nl

Kooiplein wordt Mooi-plein!

Castricum - Vanaf half maart 
mocht zwembad De Witte Brug 
weer gedeeltelijk open en sinds 
begin april wordt op zaterdag-
middag weer afgezwommen voor 
de verschillende zwemdiploma’s. 
Deze maand kunnen we 73 kandi-
daten feliciteren met hun 
behaalde zwemdiploma!

Als eerste keer van dit jaar is er voor 
het C-diploma afgezwommen. Met 
het behalen van het C-diploma heb 
je het Zwem-ABC compleet. Op 
zaterdag 10 april hebben 13 kandi-
daten hun C-diploma gehaald. Dit 
zijn: Vajén Dekker, Eef van Dijk-
huizen, Billy Fox, Fiene Hilbers, Chloe 
Holdway, Jade Kolemenoglu, Theije 
Kort, Tygo Korver, Selihom Rezene, 
Charlie Snijders, Cecile Stam, Naud 
Tijkotte en Tycho van der Veldt..
Donderdag 15 april heeft Roos 
Nijsen haar B-diploma gehaald en 
zaterdag 17 april werd door een 
grote groep van 22 kandidaten voor 
het B-diploma afgezwommen. De 
eisen voor het B-diploma zijn een 
vervolg op het A-diploma en 
zwaarder, moeilijker en over een 
grotere afstand dan voor het 
A-diploma. Deze jonge kandidaten 
beheersten al die eisen en zijn 
geslaagd. Dit tweede zwemdiploma 
is behaald door: Dean Al, Yula Baars, 
Joep Beentjes, Yara Bodar, Lillith van 
der Burgh, Lena Deen, Obbo de 
Groot, Nora Heimens, Jacob Limmen, 
Luuk Meijer, Rox Metselaar, Fedde 
van Putten, Jasper Schilder, Yalou 
Schoorl, Femme Sentveld, Chris-
topher Trott, Lente Veldt, Jules 
Vermeulen, Janne Visjager, Mickey 
van der Wer�, Thijmen ten 
Westereind en Jannes Wits.
De laatste zaterdag voor de meiva-
kantie - zaterdag 24 april - is in twee 
groepen door in totaal 38 kandi-
daten afgezwommen voor het 
A-diploma: Moos Amoussou, Cato 
van Amstel, Midas Baltus, Fenne van 
den Berg, Iris van den Berg, Jaime 
Beukers, Milan Blaauboer, Benjamin 
Bochove, Jasmijn Braas, Rive 
Brouwer, Jens Deijlen, Daniël Hegge, 
Fien Hof, Felix Hop, Lana Huisman, 
Alina Isenia, Kristian Jalink, Noah de 
Jong, Sanna Jurrjens, Loek de Keijser, 
Fien Lammers, Joep Linnartz, Joep 
Mulder, Jari Nowee, Maud Peeters, 
Daniël Post, Ties Rector, Luuk Rijns-
burger, Freek van de Rovaart, Niels 
Schoen, Louren Shaban, Levi Stans, 
Casper Szmaj, Denzel de Vries, Fenna 
de Vries, Pyke de Vries, Gabriël 
Willinck en Maurice van der Woude. 
Dit was een grote groep leerlingen 
met veel enthousiaste ouders voor 
het raam, die toch betrokken werden 
bij het afzwemmen en op iets 
grotere afstand alle verrichtingen 
konden zien. Toch �jn, dat het zo kan 
in deze tijd!

Afzwemmers 
in de maand april

Het museum zelf blijft nog even 
dicht, maar gasten kunnen alvast in 
DOK Café To Go terecht voor een 
goede kop ko�e met iets lekkers 
erbij of een lunch to go. DOK Café To 
Go is open van donderdag tot en 
met zondag tussen 10.00 en 17.00 
uur. Op deze wijze kan De Oude 
Keuken in samenwerking met Huis 
van Hilde nog meer impact maken: 

samen creëren zij nu leer- en werk-
plekken voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Denny 
en zijn collega’s kunnen niet wachten 
om de gasten van dienst te zijn. Deze 
locatie biedt een mooie start of �nish 
voor een wandeling in de duinen of 
naar de nieuwe uitkijktoren! Kijk op 
www.deoudekeuken.net voor meer 
informatie.

DOK Café To Go in 
Huis van Hilde is open
Castricum - De samenwerking van museum Huis van Hilde en restaurant 
De Oude Keuken heeft een vervolg gekregen. Op 22 april opende DOK 
Café To Go haar deuren in de restaurantruimte van Huis van Hilde, voor 
vier dagen in de week.

Het DOK Café To Go in museum Huis van Hilde. Foto: aangeleverd

Castricum - De speel-o-theek in 
Castricum is al ruim dertig jaar de 
plek waar gezinnen, maar ook opa’s 
en oma’s uit de buurt speelgoed 
komen lenen. Kinderen hebben het 
liefste steeds weer wat nieuws om 
mee te spelen. Het dan kunnen lenen 
in plaats van kopen scheelt een hoop 
geld en een uitpuilende speelhoek. 
De organisatie kampt echter met een 
groot tekort aan vrijwilligers.
De speel-o-theek in Castricum wordt, 
met veel plezier, volledig gerund 
door vrijwilligers. Hoewel het aantal 
leden groeit, geldt dat niet voor het 
aantal vrijwilligers. Daarom heeft 
men enige tijd geleden al moeten 
besluiten om niet meer twee keer per 
week open te gaan, maar slechts één 
keer. Ook die ene dag in de week 
staat nu onder druk, want het team is 
inmiddels zo klein geworden, dat het 
steeds lastiger wordt om de speel-o-
theek goed draaiend te houden. Men 
is op zoek naar minstens vijf nieuwe 
vrijwilligers om de gaten in het 
rooster te kunnen dichten.
Eens per maand op zaterdag van 

10.45 tot 13.15 uur helpen ze in de 
speel-o-theek met het uitlenen van 
speelgoed. Er staan altijd twee vrij-
willigers tegelijk, op basis van een 
�exibel rooster. Vrijwilligers zijn gratis 
lid en kunnen dus ook zelf gratis 
speelgoed lenen. Uniek aan dit vrij-
willigerswerk is dat je kind(eren) 
gewoon mee kunt nemen, je hebt 
dus geen oppas nodig dus. Het is dus 
vooral voor jonge ouders de perfecte 
vorm van vrijwilligerswerk en ook 
nog eens heel dankbaar! 

Aanmelden
Ben je nieuwsgierig geworden of ken 
je iemand die hier enthousiast van 
wordt? Neem dan contact op via 
info@sotcastricum.nl of neem een 
kijkje op de www.sotcastricum.nl 
voor meer informatie. De organisatie 
hoopt dat zich op korte termijn 
voldoende vrijwilligers aanmelden, 
anders zou de speel-o-theek wellicht 
de deuren moeten sluiten en daar-
door alle kinderen, die nu met veel 
plezier speelgoed komen lenen, 
teleur moeten stellen.

Noodkreet: vrijwilligerstekort 
bij speel-o-theek

De collectie van de speel-o-theek in Castricum. Foto: aangeleverd

Castricum - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag werden vernielingen 
aangericht aan het gebouw van de 
scouting aan het Scoutingpad. 
Ramen en houtwerk werden 
vernield, maar er lijkt niets wegge-
nomen te zijn. Omdat er bewakings-
beelden zijn waarop een groepje 
jongeren te zien zijn, verricht de 
politie nader onderzoek naar de 
daders.

Scoutinggebouw 
vernield
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Castricum - Zodra de versoepelingen 
het toelaten, kunnen inwoners en 
bezoekers van Castricum uitzien naar 
culturele festivals en evenementen. 
De gemeente heeft in het kader van 
de nieuwe nota ‘Cultuur met Kansen’ 
de eerste subsidies toegekend. Een 
onafhankelijke kunstcommissie 
woog de aanvragen en heeft voor 
€ 37.500,00 toebedeeld aan theater-
makers, festivalorganisatoren en 
cultuurhistorische organisaties.

Wethouder Ron de Haan (Cultuur) is 
verguld met de respons en de kwali-
teit van de aanvragers: ,,Ik ben heel 
blij dat de gemeenteraad ons nieuwe 
cultuurbeleid heeft omarmd en dat 
dat meteen deze reacties ontlokt. 
COVID-19 maakt het ons nog niet 
makkelijk, maar zodra het kan, zijn de 
kunstenaars er klaar voor.”

Budgetten bevroren
Lang waren de cultuur- en kunstbud-
getten in Castricum bevroren. 
Middelen voor nieuwe initiatieven 
waren schaars. Door kunst en cultuur 
te verbinden met economie, 
toerisme en recreatie, kwamen er 
meer mogelijkheden. Vanuit het 

fonds ‘Cultuur en toerisme’ is 
€ 15.000,00 toegekend aan drie initi-
atieven: het straattheaterfestival 
Karavaan voor het project Meester en 
Margarita op het GGZ-terrein van 
Dijk en Duin, het straattheaterspek-
takel BOAT van Stichting DAAD en de 
Sterrenroute van Stichting KIST. 
Vanuit het fonds ‘Gemeente 
Castricum op de kaart’ is € 22.500 
toegekend voor zes lokale initia-
tieven zoals Ode aan het Oer-IJ-land-
schap van Stichting Oer-IJ, kunste-
naarsmanifestatie ReisGeest van 
Stichting Intermediael, De reis van 
schelpen van Stichting KIST en Rock 
’n Roll-streetfestival Akersloot.

Nieuwe ronde in najaar
Cultuur met kansen stelt twee subsi-
dierondes per jaar open; één voor 
initiatieven in zomer en najaar, die 
vóór 15 maart moesten worden inge-
diend, en een tweede aanvraagronde 
voor het winterseizoen voor 1 
september. Voor beide regelingen is 
nog € 12.500,00 beschikbaar in beide 
fondsen. Meer informatie is op www.
castricum.nl/cultuurmetkansen en 
op www.voorliefhebbers.nl/cultureel 
te vinden.

Geld voor theater, zodra het ‘kan’

Het was historicus Koen Marijt uit 
Noordwijk aan Zee, een samenwer-
kingspartner van het Strandvond-
stenmuseum, die al een poosje 
geleden een �essenpostbrief en 
reactie uit 1888 van de toenmalige 
Castricumse burgemeester Jan Mooij 
in het Noordwijks archief in het 
dossier ‘Erfgoed Leiden en 
Omstreken’ voorbij zag komen. Zijn 
ontdekking blijkt bij nadere bestude-
ring een ontdekking van historische 
waarde te zijn. De �essenpost was 
afkomstig van een picknickend en 
wellicht welgesteld gezelschap dat 
verbleef in Villa Schreuder te Noord-
wijk aan Zee. Enkele dagen later werd 
de �es vijftig kilometer noordelijker 
op het strand van Castricum aange-
tro�en. In onze tijd zou deze papieren 
trage ‘chat’ per �es hoogstwaarschijn-
lijk tussen de blokken van de in de 
vijftiger jaren van de vorige eeuw 
aangelegde pieren van IJmuiden zijn 
beland.

Strandvonderij
Van 1888 tot 1918 was Jan Mooij 
burgemeester van Castricum. Zijn 
persoonlijke bemoeienis als ‘hoofd 
der strandvonderij’ met deze, toch in 
onze tijd geachte onbelangrijk 
ogende gebeurtenis, biedt een mooi 
tijdsbeeld van een ‘onthaaste’ periode 
waarbij schijnbaar alles minder snel 
leek te gaan en nog de tijd werd 
genomen voor de dingen. De op de 
vondst van de �es volgende corres-
pondentie tussen de burgemeester(s) 
moet uit meerdere brieven bestaan 
hebben, zo is uit de tekst van de nu 
aangetro�en brief van september 
1888 op te maken. De correspon-
dentie tussen de twee gemeenten 
zou mogelijk met de diligence nog 
langer onderweg geweest zijn dan de 
brief er in de �es over zee over deed.

Nader onderzoek
De strekking van de brief en de hierin 
genoemde namen van personen 
nopen tot nader onderzoek. Was de 
Bakkumse skulper (schelpenvisser) 
Lambertus Nijman die de �es vond 
mogelijk ongeletterd? Wat was de rol 
van de heer Schetborg en die van C. 
van der Velden? Het strandvondsten-
museum gaat hier nader onderzoek 
naar doen. André van Noort van het 
Erfgoed Leiden en Omstreken zal te 
zijner tijd scans van de documenten 
beschikbaar stellen. Samen met 
Erfgoed Leiden en Omstreken en de 
Werkroep Oud Castricum wil men 
graag het hele verhaal uit 1888 naar 
aanleiding van de ontdekking van 
Koen Marijt in kaart brengen. Moge-
lijk is deze �essenpostbrief uit 1888 
de oudste gedocumenteerde �essen-
post van Nederland en de op één na 

oudste ter wereld. Vooralsnog is 
elders in ons land geen �essenpost 
uit de 19e eeuw bekend.

Jenever�es
Flessenpost werd gebruikt door 
zeelieden, soms als grap, maar ook 
soms als uiterste noodkreet of 
-oproep. Ook werd �essenpost 
gebruikt voor onderzoek naar 
zeestromingen. Het doel was 
daarmee e�ciënte vaarroutes te 
vinden. Er is een experiment bekend 
van Duitse kapiteins tussen 1864 en 
1933. De oudste �essenpost ter 
wereld is wellicht daarvan afkomstig 
en werd in 2018 aangetro�en in 
Australië, in een Hollandse jenever-
�es uit 1886. Flessenpost wordt soms 
ook door niet-zeelieden gebruikt, ook 
als grap of als wedstrijd om te kijken 
welk �essenpostbericht het eerst een 
lezer zou kunnen bereiken. De 
Bakkumse familie Zonneveld is op die 
manier bevriend geraakt met een 
Engelse familie en houdt het contact 
al decennialang in stand.

Castricum - De mogelijk oudst gedocumenteerde �essenpost van Neder-
land spoelde in de zomer van 1888 aan op het Bakkumse strand. De brief 
is bewaard gebleven in het Noordwijks archief en wordt de komende tijd 
nader onderzocht door het Strandvondstenmuseum uit Castricum.

Castricumse brief uit 1888 mogelijk 
oudste flessenpost van Nederland

Op 3 september verzond burge-
meester Cornelis Mooij de onder-
staande reactie:

Pic-nic, gehouden 25 augustus 1988 
benoorden Katwijk over de pieren. 
Verzoeke bericht s.v.p. waar en 
wanneer deze �esch aangespoeld is.

Adres: Den Weledel geboren Heer 
Hoelerick te Noordwijk, Villa Schreuder.

Castricum, 3 september 1888

In antwoord op uw schijven van 30 
augustus ll. heb ik de eer dhr. Schet-
borg mede te deelen dat de door u 
bedoelde persoon C. van Velden door 
mij is gehoord geworden en bereid-
vaardig heeft verklaard hoe hij aan dat 
brie�e is gekomen en waarom hij daar-
over had geschreven.

Den 28 aug. ll. is door Lambertus 
Nijman schulper alhier op het strand 

benoorden den Glopsweg onder den 
ban van Castricum gevonden een 
gekurkte �esch, inhoudende een brie�e 
welk zelfde brie�e hiernevend gaat, 
daargens Nijman een zwager en tevens 
buurman is van C. van Velden, vonden 
zij goed dat brie�e op te zenden aan 
het adres hetwelks op het brie�e 
vermeld staat, meenemende dat het 
niet schien nog enig vet zou uitbraden.

Wat mijn opinie hieromtrent is, dunkt 
mij , is hierin niets onheils te zien of te 
verwachten.

Hiernevend ook de brief terug van C. 
van Velden.

Bij tot verdere correspondentie, zoo het 
nog nodig mogt zijn, bereid 
verklarende

De Burgemeester van Castricum, 

J. Mooij

De brief die in de zomer van 1888 in 
een �es op het strand van Castricum 
werd aangetro�en. Foto: aangeleverd

De antwoordbrief van burgemeester Jan Mooij. Foto: aangeleverd

Castricum - Dit jaar biedt de Tuin van 
Kapitein Rommel iedere maand de 
gelegenheid aan een wisselend 
aantal kunstenaars om een week te 
exposeren. Van 3 tot en met 8 mei 
vindt de eerste expositie plaats. Het 
thema is lente, met glaskunst, textiel-
kunst, vlinders en nesten. Met de 
kunstexposities hebben kunst- en 
natuurliefhebbers maandelijks een 
cultureel uitje in eigen dorp.

Deze eerste expositie, waarbij u glas-
kunst en textielkunst, een vlinder en 
nesten kunt bewonderen, is ingericht 
door Rianne Pluim, Ans Martens en 
Vera Kramer. Ook zijn er beelden van 
CAKtwo te zien.
Rianne Pluim is gefascineerd door 
glas; de transparantie en de helder-
heid. Het is hard maar ook kwetsbaar. 
De heldere sprankelende kleuren 
verrassen keer op keer. Voor haar 
werk laat Rianne zich inspireren door 
de prachtige natuur die ook steeds 
weet te verrassen.

Ans Martens maakt zelf sto�en. 
Textiel bewerken is haar lust en 
leven. Elk werk is uniek en wordt 
gemaakt van pure materialen. Ans 
werkt met Vilt en beschilderde zijde 
en linnen. Vera Kramer maakt al 35 

jaar Keramiek. Vera is begonnen met 
het bakken van potten en vormen en 
heeft zich later ook in model boet-
seren verdiept. De laatste jaren schil-
dert zij meer en doet af en toe 
klei-experimenten.

CAKtwo is een samenwerkingsver-
band van Marina Pronk, Berend 
Wijers en Fred Boon. Zij houden zich 
bezig met het extreem uitvergroten 
van herkenbare objecten en vormen. 
Het opblazen van werk geeft dyna-
miek en versterkt de vorm. In de tuin 
zal deze week een vlinder te zien zijn. 
Daarnaast laat Marina Pronk een nest 
zien met daarin grote eieren van 
raku-gestookte keramiek.

De expositie is gratis toegankelijk en 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur, 
zaterdag tussen 10.30 en 17.00 uur. 
Bij de ingang liggen houten 
toegangsblokjes klaar. Elke bezoeker 
neemt zo’n blokje mee naar binnen 
en levert het bij vertrek weer in. Zijn 
de blokjes bij de entree op, dan moet 
een nieuwe bezoeker even wachten 
tot iemand de tuin verlaat. De Tuin 
van Kapitein Rommel is te vinden 
tegenover het NS-station van 
Castricum.

Kunstexpositie in de
Tuin van Kapitein Rommel

De eerste expositie staat in het teken van de lente. Foto: aangeleverd

Limmen - Vorige week woensdag kreeg 
de politie rond 21.00 uur een melding 
van ruzie in een woning aan de Kapel-
laan te Heiloo. Eenmaal ter plaatse 
bleek dat een vrouw bij de woning was 
vertrokken in een auto. Deze vrouw 

werd op de Rijksweg in Limmen aange-
tro�en en viel op door haar afwijkende 
rijgedrag. Ze werd door agenten 
staande gehouden, maar bleek nauwe-
lijks in staat tot het a�eggen van een 
blaastest. Vijf pogingen mislukten 

Rijbewijs kwijt omdat ze telkens niet lang genoeg 
blies. De agenten zagen dat de 
bestuurster onvast ter been was, rode 
bloeddoorlopen ogen had en een alco-
holwalm verspreidde. Op het bureau 
blies de verdachte 870 µg/l ofwel bijna 
vier keer de toegestane limiet. Haar 
rijbewijs is ingevorderd en er werd 
proces-verbaal opgemaakt.
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Regio - Op dinsdagavond 11 mei 
verzorgt Roxane van Iperen een online 
lezing over haar boek ’t Hooge Nest. 
Tijdens deze online lezing vertelt de 
schrijfster beknopt over haar boek. ’t 
Hooge Nest gaat over twee joodse 
zusjes die onder duiken in villa ‘t 
Hooge Nest in het Gooi. Van daaruit 
ondernemen ze actie tegen de Duitse 
bezetter. Na de inleiding wordt 
Roxane geïnterviewd door Dorien 
Haan (actrice en theaterdocent). Tot 
slot is er ruim tijd voor vragen vanuit 
het publiek.

Roxane van Iperen is jurist en schrijver. 
Ze schrijft voor onder andere Vrij 
Nederland, Het Financieele Dagblad, 
De Correspondent, Follow The Money, 
Het Parool en De Morgen. In 2016 was 
ze, tijdens de Olympische Spelen in 
dat land, gastcorrespondent Brazilië 
voor De Correspondent en verscheen 
haar roman Schuim Der Aarde, 
waarmee ze de Hebban Debuutprijs 
won. Eind 2018 verscheen ’t Hooge 
Nest. Hierin beschrijft ze de situatie 
van de twee joodse zussen Janny en 
Lien Brilleslijper, actief in het verzet in 
Amsterdam en Den Haag. Als het net 
zich rond hen begint te sluiten, 
moeten ze onderduiken. Ze komen 
terecht in ‘t Hooge Nest, een villa 
verscholen in de bossen van ‘t Gooi. 
Spoedig zal het huis onder hun leiding 
uitgroeien tot een van de grootste 
onderduikadressen in Nederland. ‘t 
Hooge Nest is een verhaal over moed, 
verraad en menselijkheid in barbaarse 
tijden, en brengt een ongekende 
geschiedenis met kracht tot leven.

Aanmelden
Deelnemen aan de online lezing is 
mogelijk via Zoom en kost 3,50 euro. 
De lezing vindt plaats op dinsdag 11 
mei van 19.30 tot 20.30 uur. 
Aanmelden kan via de agenda van 
Bibliotheek Kennemerwaard op www.
bknw.nl/agenda (je kunt alleen met 
pin betalen). Een dag van te voren 
ontvang je via de e-mail een link en 
inlogcodes. Via deze link kun je op de 
dag zelf de lezing bijwonen.

Online ontmoeting 
met schrijfster 
Roxane van Iperen

Roxana van Iperen. Foto: aangeleverd

De vrijwilligers zijn niet alleen iedere 
zomer aanwezig op de strandpost of 
bij (sport)evenementen, maar ook bij 
een ongeval op straat of in uw buurt, 
is het goed dat er EHBO’ers zijn. Een 
veilig gevoel!
In de meeste gevallen kan ‘het slacht-
o�er’ na behandeling de activiteiten 
vervolgen. In andere gevallen zorgt 
de EHBO’er voor doorverwijzing naar 
professionele hulpverleners. De hulp-
verleners worden jaarlijks getraind 
om bij noodgevallen snel en kundig 
te kunnen handelen. Ook worden 
ieder jaar nieuwe hulpverleners 
opgeleid.

Bijdrage overmaken
Om zoveel mogelijk mensen op te 
leiden, houdt men de �nanciële 
drempel laag maar wordt ook 
gestreefd naar hoge kwaliteit en 
professionaliteit. Dit wordt onder 
andere bereikt door de inzet van 
moderne opleidingsmiddelen en 
LOTUS-slachto�ers die letsel kunnen 
uitbeelden. Om dit alles mogelijk te 

maken doet EHBO-vereniging 
Castricum weer een beroep op de 
inwoners voor een donatie. De 
bekende gele brief, die dit keer in 
een nieuwer jasje is gestoken, valt 
een dezer dagen in de bus. Het is ook 
mogelijk om rechtstreeks een 
bijdrage over te maken op bankreke-
ning NL9INGB0004499411 ten name 
van EHBO-vereniging Castricum. 
Vorig jaar bedroeg de opbrengst van 
de actie € 9.878,25. Dankzij dit 
bedrag zijn onder andere nieuwe 
lesmaterialen aangeschaft om het 
toegenomen aantal leden goed te 
kunnen trainen, zodat ze kundig hulp 
kunnen verlenen.

Kom zelf in actie
Iedereen die zelf wil weten hoe moet 
worden gehandeld bij een ongeval 
of reanimatie, kan contact opnemen 
via telefoonnummer 0251 651060 of 
een e-mail naar info@ehbocastricum.
nl sturen. Op de website www.ehbo-
castricum.nl is ook veel informatie te 
vinden.

EHBO-vereniging Castricum 
vraagt uw steun
Castricum - Ook voor EHBO-vereniging Castricum was de afgelopen tijd 
een roerige periode. Door de overheidsmaatregelen vanwege het coro-
navirus moesten enkele activiteiten worden stilgelegd, maar in aange-
paste vorm konden wel de digitale lessen, praktijklessen en hulpverle-
ningsdiensten op de EHBO-strandpost plaatsvinden. Volgende week 
worden de bekende gele brieven verstuurd waarin de organisatie 
verzoekt om een donatie.

Limmen - Vrijdagnacht zijn, om de 
Bloemendagen niet Zomaar voorbij 
te laten gaan, in diverse tuinen in 
Limmen tuinprijzen geplaatst. In 
totaal zijn er 120 tuinprijzen uitge-
deeld door het dorp heen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 
heeft prikploeg Zomaar tuinen in 
Limmen voorzien van een prijs. Van 
tevoren hebben ze meerdere dagen 
in het dorp gelopen met een klad-
blokje om alle tuinen te beoordelen. 
Nu er niet geprikt kan worden wilden 
ze net als vorig jaar toch het bloe-
mendagengevoel in het dorp 
behouden. Er waren elf categorieën: 
de algemene tuinprijs, voorjaartuin-

prijs, leuk geprobeerd tuinprijs, 
kaboutertuinprijs, kleurrijk tuinprijs 
en natuurtuinprijs. Daarnaast een 
categorie burentuinprijs voor tuinen 
gezamenlijk met je buur. Alsmede 
een staartprijs die ging naar de 
tuinen aan de Vaartkant in Limmen. 
Zaterdagochtend werden verschil-
lende Limmers wakker met een prijs 
in hun tuin. Vol trots of schaamte 
vanwege de verschillende prijzen 
lieten sommige Limmers het graag 
staan en haalden anderen het snel 
weg. 
Zo zijn de Bloemendagen toch niet 
zomaar onopgemerkt voorbij 
gegaan, maar hopelijk volgend jaar 
weer met mozaïeken.

Limmen opnieuw 
verrast met tuinprijzen

De prijs voor de mooiste kaboutertuin. Foto: aangeleverd

De prijs voor de mooiste voorjaarstuin. Foto: aangeleverd

Castricum - Een 42-jarige man uit 
Castricum werd vrijdagavond rond 
21.00 uur door politieagenten gezien 
toen hij zonder helm op met zijn 
brommer over de Torenstraat reed. 
Bij controle bleek bovendien dat de 
man veel te diep in het glaasje had 
gekeken. Op basis van de blaastest 
werd al vastgesteld dat hij daarmee 
mogelijk de wettelijk toegestane 
norm had overtreden. Een ademana-
lyse in het politiebureau bevestigde 
dat; de man blies 700 µg/l en dat is 
meer dan drie keer de toegestane 
waarde. Zijn rijbewijs is ingevorderd 
en hij kan een proces-verbaal tege-
moet zien.

Te veel gedronken
Akersloot - Zeven jaar geleden 
stapte Hidde Buur als 10-jarige 
jongetje bij de Kids and Parents Bike-
school (KPB) voor het eerst op de 
mountainbike. Hij presenteerde goed 
en schopte het tot wielrenner bij WV 
Noord-Holland. Hidde kampt echter 
met cerebrale parese, een gedeelte-
lijke verlamming van het lichaam als 
gevolg van een hersenbeschadiging 
voor of tijdens de geboorte. Afge-
lopen zondag nam hij deel aan de 
International Paracycling Classics 
Ronde van Vlaanderen, een klassieker 
voor wielrenners met een fysieke 
beperking. Hidde wist er beslag te 
leggen op de zevende plaats in het 
eindklassement. Morgen en zondag 
neemt hij ook deel aan wedstrijden 
in België.

Na een lange periode van veel 
trainen zonder wedstrijden, stond 
Hidde zondag om 12.00 uur aan de 
start van de International Paracycling 
Classics Ronde in Vlaanderen. De 
absolute top van het paralympische 
wielrennen was hierbij aanwezig. 
Paracycling bestaat uit vier disci-
plines te weten handbike, cycling, tri-
cycle en tandem. Binnen deze disci-
plines is er nog een onderverdeling 
in vijf categorieën, op basis van de 
mate van beperking. Categorie 1 is 
het meest beperkt en 5 het minst 
beperkt. Hidde rijdt in de categorie 
Cycling 4. Na acht kilometer neutrali-
satie startte zondagmiddag de koers. 
Demarrage na demarrage volgde. 
Hidde pareerde een aantal demar-
rages, maar na zo’n 35 kilometer 
moest hij lossen en na een achtervol-
ging van 20 kilometer sloot hij terug 
aan bij het peloton. Vlak voor de 
Tiegemberg probeerde Hidde nog te 
demarreren, maar dat mislukte en hij 
kwam als vijfde boven. Na de 
Tiegemberg kwam de Kruisberg en 
hier werd het echte verschil gemaakt; 
vier C3-renners reden weg. Hidde 
wilde hierop antwoorden, maar deze 
inspanning zorgde ervoor dat Hidde 
kramp kreeg op de allerlaatste klim, 
de Col de Trieu. Met een zevende 
plaats op zijn eerste internationale 
paracycling wegwedstrijd is Hidde 
zeer tevreden. Met een ervaring rijker 
en het volste vertrouwen gaat hij 
zich nu voorbereiden op de World 
Cup in Oostende. 

Morgen verrijdt hij daar - op zijn 18e 
verjaardag - de tijdrit en zondag 
volgt de wegrit. Bij een heel sterk 
debuut mag hij deelnemen aan het 
EK in Oostenrijk en later dit jaar staat 
nog een wereldbeker in Italië op het 
programma.

Hidde Buur zevende
bij Vlaamse klassieker

Hidde Buur eindigde in de 92,5 
kilometer lange wielerkoers als 
zevende. Foto: aangeleverd

Castricum - Vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen nadat in de tuin bij 
een woning aan de Deurganck een gaslek was ontstaan. De lekkage was 
veroorzaakt door het weghalen van een boompje. De spuitgasten hebben de 
gasbuis opgegraven en met duct-tape afgedicht. De bewoner zou het inmid-
dels gealarmeerde gasbedrijf opwachten zodat de gasleiding hersteld kon 
worden. Foto: Hans Peter Olivier

Gaslek in tuin door
verwijderen boompje






