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‘Vrijheid begrijp je pas als je deze bent kwijtgeraakt’

Sobere sfeer bij 
dodenherdenking

Het deed vreemd aan, de combi-
natie herdenking en afstand. Im-
mers, juist het samenkomen van 
groepen mensen versterkt het 
gevoel van verbondenheid en 
saamhorigheid. Toch zorgde de 
reden van de gekozen vorm er 
juist voor dat de herdenking de-
ze keer intenser dan anders werd 
beleefd. 

Eline Jordens en Lieke Jacobs 
droegen elk een gedicht voor, ge-
volgd door de toespraak van de 

burgemeester. Mans: ,,Deze her-
denking is door het besmettings-
risico anders. We zijn hier met 
weinig mensen en de aankleding 
en plechtigheden zijn beperkter. 
We herdenken 4 mei deze keer in 
klein verband, maar wel op een 
saamhorige en hechte manier.” 
Hierna wees hij op het belang van 
vrijheid. 
,,Onze vrijheid is gebaseerd op 
belangrijke waarden in onze sa-
menleving, zoals respect voor el-
kaar en de vrijheid om je mening 

te geven. Deze waarden leren we 
onze kinderen. Het recht van de 
sterkste mag niet gaan zegevie-
ren, want dan verdwijnt respect 
en raakt de samenleving uit haar 
verband. We moeten werk maken 
van onze vrijheid en ervoor zor-
gen dat deze intact blijft. Vrijheid 
is zo onvoorstelbaar dierbaar. Je 
kunt dit eigenlijk alleen maar be-
grijpen als je het echt ooit bent 
kwijtgeraakt. Voor de vrijheid die 
wij nu meemaken, hebben ande-
re mensen gevochten.”

De hele toespraak van de burge-
meester is terug te lezen op de 
website van de Castricummer. 
(Tekst en foto’s: Henk de Reus)

Castricum - Burgemeester Toon Mans, twee schoolkinderen, twee 
veteranen en een minimale bezetting van Emergo waren tijdens 
de Dodenherdenking aanwezig bij het Monument voor de Geval-
lenen. Dit alles op de voorgeschreven afstand van elkaar.

De burgemeester, twee veteranen, twee schoolkinderen en vijf blazers van Emergo waren aanwezig bij het Mo-
nument voor de Gevallenen.
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IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

WIST U DAT: 
• Nieuwe boeken overal even duur zijn door de vaste boekenprijs?

• Kantoorboekhandel Laan goedkoper is dan bol.com 
omdat zij vanaf 15 euro al gratis bezorgen en bol.com pas vanaf 20 euro?

 
• Als bij Bol.com een lagere ‘vanaf’ prijs staat, dat boek dan dus 2e hands is?

 
• www.kantoorboek.nl  gewoon kantoorboekhandel Laan is 

en veel meer dan boeken (thuis) levert?
 

Dus als u wilt kopen bij een bedrijf dat midden in uw samenleving staat in plaats van 
een conglomeraat die wel vet lijkt, maar alles behalve van vlees en bloed is…. 

BEERSENKOMENJEWELS 

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

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

WIST U DAT WIJ
OOK REPAREREN?

* Alleen geldig bij reparaties boven de € 10,- 

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

GRATIS GOUD EN 

ZILVER POETSDOEK*

  

THUIS BEZORGD EN  
BETALEN MET EEN TIKKIE 

KAN OOK! 

 
RUNDERSTOOFVLEES            

KANT EN KLAAR 

100 GR 1,79 
VLEESWAREN TRIO  

RUNDERSALAMI 
RUNDVLEESSALADE  

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

LASAGNE 
100 gr  € 1,19 

 
Voor 2 personen  

ZUURKOOLSTAMPPOT     
+ 1 ROOKWORSTJE 

Samen € 6,99 
Burgemeester Mooijstraat 29    T 0251 652430  
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Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

HOOGLANDER 
BURGERS

4E BURGER 
GRATIS

 
VLEESWARENTRIO:

BOTERHAMWORST
KATENSPEK

WIJNCERVELAAT-
WORST

Samen € 5,99 
MOSTERDSOEP
PER POT € 2,99

NASI GORENG 
MET RENDANG 

100 GRAM € 1,19 
TORTILLA’S 

2 VOOR € 5,99

Samen € 6,99

ROERBAKGROENTE 
MET GEKOOKTE 
KRIELTJES MET 

2 BIEFSTUKSPIEZEN
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Let op
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KERKDIENSTEN
Protestantse Kerk Castricum - 
Dorpskerk
Uitzending door radio Castricum
Zondag 10 mei
10:00 uur pastor Eveline Masetti

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

Waarneming
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor en 
door praktijken Bakker, Hoekstra, 
Coppoolse, v.d. Maarel en Mo-
hammadnia. Info via websites, 
deurposter en telefoonbandjes.

Ellen Rohde verzoekt dringend om hulp:

,,Besluit WMO-indicatie voor mij niet leefbaar’’

Ellen Rohde lijdt aan de post-
virale hersenziekte ME in een 
gevorderd stadium. Ze is hier-
door volledig afhankelijk van 
hulp. Het grootste deel van de 
dag brengt ze in bed in het don-
ker door en de schaarse mo-
ment dat ze uit bed is en zich 
in een rolstoel door het huis 
verplaatst, zijn loodzwaar voor 
haar. 
,,Zonder begeleiding en huis-
houdelijke hulp kan ik niet zelf-
standig leven en wonen’’, licht 
ze toe. In januari van dit jaar 
moest ze bij de gemeente Cas-
tricum opnieuw een indicatie 
aanvragen voor ambulante be-
geleiding en heeft ze een mel-
ding gedaan. Uit het indicatie-
besluit bleek dat ze cognitie-
ve gedragstherapie moet gaan 
volgen. Ellen: ,,In het verleden 
heb ik herhaaldelijk deze the-
rapie en revalidatie ondergaan 

met een negatief resultaat. Ik 
ben zelfs daardoor in een rol-
stoel beland en huis- en bedge-
bonden geraakt in 2008. Dat is 
bij de gemeente bekend.’’

Complexe ziekte
Vorig jaar is de situatie door ge-
brek aan begeleiding geësca-
leerd. Ellen: ,,Ik ben daardoor 
bijna overleden. Ik raakte on-
dervoed en ernstig verzwakt. 
Ik kon niet meer praten en nie-
mand alarmeren.’’ Hoewel ook 
de huisarts, de politie en om-
standers contact opnamen met 
de gemeente, kwam er geen 
passende oplossing. Ellen: ,,Ik 
heb een complexe ziekte en 
de begeleiding moet daarbij 
aansluiten. De gemeente be-
nadert deze ziekte kennelijk 
nog steeds vanuit een psychia-
trisch oogpunt, maar dat is niet 
terecht.’’ Ze wijst op een over-

heidsbesluit uit 2018, waarin de 
overheid en de Gezondheids-
raad ME erkennen als ernsti-
ge ziekte die gepaard gaat met 
substantiële functionele beper-
kingen. 
Het niet (willen) volgen van 
cognitieve gedragstherapie 
heeft, op basis van de uitspra-
ken van de Gezondheidsraad, 
geen effect op het herstelpro-
ces.
 
Tijdelijke 
maatwerkvoorziening
Ellen schakelde de hulp in van 
het WMO-team Haarlem, dat 
zich heeft gespecialiseerd in 
het ondersteunen van cliënten 
die aanlopen tegen problemen 
binnen de kaders van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO). Dat heeft ertoe ge-
leid dat door een advocaat for-
meel bezwaar werd gemaakt te-

gen het door de gemeente ge-
nomen besluit inzake de ambu-
lante begeleiding. Ook is de ge-
meente officieel in gebreke ge-
steld ten aanzien van het niet 
nakomen van de resultaatsver-
plichting en het doen van zorg-
vuldig onderzoek. Recent is 
daarop nog een aanvulling naar 
de gemeente gestuurd, waarin 
gedetailleerd uiteen wordt ge-
zet tegen welke problemen El-
len nu aanloopt. Daarin wordt 
ook aangedrongen op het di-
rect instellen van een tijdelij-
ke maatwerkvoorziening om de 
schrijnende situatie op te hef-
fen. 
,,Het is van groot en spoedei-
send belang dat de juiste vorm 
van begeleiding aan betrokke-
ne geboden wordt’’, schrijft de 
advocaat aan het college van 
burgemeester en wethouders. 
In een reactie aan deze krant 
heeft de gemeente Castricum 
laten weten dat Ellen op dit mo-
ment adequate  zorg ontvangt.

Onafhankelijk 
medisch advies
Men wijst erop dat goede zorg 
voor de gemeente bovenaan 
staat, ook bij inwoners die op 
sommige vlakken extra aan-
dacht nodig hebben. Er zijn re-
gelmatig gesprekken gevoerd 
met Ellen om de diverse aanvra-
gen te behandelen. ,,Uit de aan-
vragen weten we dat mevrouw 
verschillende keren problemen 
heeft gehad met aanbieders. Ze 
stelt af en toe eisen die de aan-
bieders niet waar kunnen ma-
ken en die ook niet tot de te be-
halen doelen van de WMO be-
horen’’, aldus de gemeente. Een 
consulent van het Sociaal Team 
is, nadat de zorgaanbieder een 
plan van aanpak had opgesteld, 
bij Ellen Rohde thuis geweest 
om diverse zaken te bespreken. 
Vervolgens is vanuit het Sociaal 

Team onderzoek gedaan naar 
de beste vorm van zorg voor 
haar. Omdat de gemeente en 
Ellen er onderling niet uit ko-
men, is door de gemeente on-
afhankelijk medisch advies aan-
gevraagd. Mede door de coro-
namaatregelen is een nieuw 
huisbezoek echter een secure 
opgave.

Paniek
Intussen begint voor Ellen de 
tijd te dringen. Over de twee 
uur hulp die ze nu krijgt is ze 
zeer tevreden. Dit betreft echter 
administratieve hulp en hulp bij 
regelzaken waarvoor veel te 
weinig tijd is geïndiceerd. 
De handelingen die nodig zijn 
om zelfstandig te kunnen blij-
ven wonen, zoals toezicht op 
haar eten, het regelen van 
boodschappen en vers eten en 
het binnen bereik zetten van 
noodzakelijke hulpmiddelen en 
medicamenten, komen zoda-
nig in het gedrang dat de situa-
tie volgens Ellen zeer nijpend is. 
Bovendien heeft de situatie een 
grote impact op haar mentale 
welzijn. Door de situatie schiet 
ze snel in de stress, hetgeen 
ook zorgt voor toename van in-
sulten en invloed heeft op haar 
spraakvermogen.
,,Aangezien betrokkene via 
spraak naar woord op haar te-
lefoon naar buiten communi-
ceert, is dat zeer problematisch. 
Betrokkene heeft moeite om 
door de bomen het bos te zien 
en raak daardoor snel in paniek 
en over haar toeren’’, staat in het 
stuk dat twee weken geleden 
naar het college is verzonden. 
,,Het is beangstigend en zwaar’’, 
verzucht Ellen. Ze hoopt dat er 
snel een einde komt aan deze 
situatie en dat ze de hulp krijgt 
die ze nodig heeft. (Tekst: Bos 
Media Services, foto: aangele-
verd)

Castricum - De (bijna) 41-jarige Ellen Rohde is de wanhoop nabij. Ze lijdt aan een chronische ziek-
te en heeft zorg en ondersteuning nodig, maar krijgt die niet in voldoende mate. Ze omschrijft haar 
thuissituatie als zeer zwaar en onhoudbaar, maar de ambulante begeleiding die ze in het afgelopen 
jaar kreeg, werd vorige maand drastisch gewijzigd. Vier van de zes uur begeleiding wordt momen-
teel niet verleend, voor Ellen heeft dit grote consequenties.

Herinneringen aan de Maranathakerk
Castricum - Op zondag 30 de-
cember 2018 werd de laatste 
kerkdienst in de Maranatha-
kerk gehouden. Na 63 jaren 
het huis van samenkomst te 
zijn geweest werden de deu-
ren gesloten. De Maranat-
hakerk is oorspronkelijk ge-

bouwd voor en door de gere-
formeerde kerkelijke gemeen-
te. Ernst Mooij heeft de slui-
ting van nabij meegemaakt en 
er een digitaal boekje over ge-
maakt.

,,Oorspronkelijk ben ik afkom-

stig van hervormde huize, maar 
sinds de gereformeerden en de 
hervormden per 1 januari 2006 
samen zijn gegaan ben ik lid 
van de Protestantse Kerk Castri-
cum. In aanloop naar en rond de 
sluiting van de Maranathakerk 
werd ik getro�en door de opge-

tekende herinneringen en bele-
vingen van enkele kerkleden in 
Over en Weer, het maandelijkse 
kerkblad voor Protestants Castri-
cum. Dierbare herinneringen die 
getuigen van gemeenschaps-
zin en de gehechtheid aan het 
gebouw. Een kerkgebouw blijkt 

De Maranathakerk. (Foto: Pim Brouwer)

meer te zijn dan van steen, staal 
en hout.” Mooij heeft de kerkslui-
ting beleefd als een historische 
gebeurtenis en vond het daarom 
de moeite waard om dat voor de 
levenden van nu en voor het na-
geslacht vast te leggen, ook voor 
belangstellende Castricummers 
buiten de kerkmuren. Het digita-
le boekje is in te zien op de web-
site van Protestantse Kerk Castri-
cum (www.pkcastricum.nl) onder 
het kopje ‘Laatse nieuws’. Of van 
de digitale versie ook een boek-
je zal verschijnen hangt af van de 
belangstelling. Geïnteresseerden 
kunnen dat per e-mail (mooij63@
kpnmail.nl) of per telefoon (0251 
654977) kenbaar maken. Dit 
schept geen verplichting tot afna-
me. Zodra de prijs bekend is, kan 
over afname worden beslist.

HUISARTSEN



We laten zoveel mogelijk de natuur haar ding doen. We houden
rekening met de flora en fauna. In het voorjaar is de start van het
begraasseizoen van de schapen, in bermen, parken en grote
groenstroken. Op plekken waar het gras een belemmering voor het
verkeer is, maaien wij de eerste meter van de berm. De sloten
worden schoongemaakt. Wij zaaien kruidenmengsels. Dit zorgt 
voor meer insecten en een mooi, kleurrijk plaatje.

Maaien, onderhoud gras en sloten

In de zomermaanden wordt er volop gemaaid en begraasd. Het maaisel
wordt afgevoerd zodat de percelen schoon zijn. Dit is nodig om meer
biodiversiteit te verkrijgen. 

De natuur is in rust. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het
riet. Ieder jaar wordt er riet gemaaid door het waterschap of de
gemeente. Een deel van het riet laten we staan. Zo behouden we
schuilplekken voor de aanwezige flora en fauna. Waar riet wordt
gemaaid ontstaat vrij uitzicht over het water.

In het voorjaar

In de zomer

In het najaar
In de herfst wordt er ook nog gemaaid en begraasd. De sloten worden
schoongemaakt door het waterschap en de gemeente.

In de winter

1

2

3

4

1

Het hele jaar door verzorgen en onderhouden wij het gras en de slootkanten in de
gemeente. Biodiversiteit is daarbij ons uitgangspunt. Afhankelijk van het seizoen zijn

wij actief in de weer met schapen, grasmaaimachines en zaaisels.

INFOPAGINA
Jaargang 22 • nummer 19 • 6 mei

Agenda Raadsplein / 
raadsinformatievond 14 mei 2020

  aa sin or a  e i eenko st   
19.30  20.45  Presentati e Beleidsnota Cultuur met Kansen’  

  Pauze
  o issies   
21.00  21.45  Moti e Maranatha 

21.00  21.45  Auditcommissie 

22.00 – 23.00   aa s erga ering

 
 1 Opening en mededelingen  
 2 Vaststellen agenda  
 3 Debat raad  
 A Maatregelenpakket Corona   
 4 Besluitvorming  
 A Maatregelenpakket Corona (o.v.b. van behandeling)  
 4 Sluiti ng  

Maak maaien mogelijk: 
verwijder bootjes en obstakels!

oe e  e orona risis on e ge a ten e eerst, gaat e natuur on erstoor  i n gang  a es 
ont uikt en groeit  aaro  is e uiten ienst an e ge eente eer ruk aan et erk o  

er en, s oten en i ers i  te ou en   u t u on e e e erkers e ko en e   in e 
e e ge eente tegenko en  Bo en ien e  en e, nog eer an orig aar, s a en in o  
er en en aterkant i  te ou en

Boot es en o stake s eg a en
We vragen u hierbij om hulp. Het werk is beter te doen als er geen obstakels zijn in en rond de 
sloten en vijvers. Haalt u daarom uw boot, aanhanger of andere obstakels weg als u ziet dat er 
werkzaamheden bij u in de buurt starten? 

aaien is e angri k
We gaan bermen maaien en planten en riet bij de oevers weghalen. Hierdoor worden proble-
men voorkomen met het afvoeren van het water. Als u zich afvraagt waarom het slootafval langs 
de oevers achterblijft : we laten dit met opzet even met rust. Zo kunnen diertjes zelf wegkomen 
en kan het materiaal drogen oor at et or t egge aa

a en
Zoals ieder jaar worden er schapen ingezet om te begrazen. Een schapenkudde graast op diverse 
plekken. Een schaapskudde graast geleidelijk en komt een aantal keer per seizoen op dezelfde 
plek. Tussenti jds zijn er rustperioden. Meerdere keren grazen, zorgt ervoor dat de vegetati e la-
ger blijft . Door de schapen komen meer voedingstoff en beschikbaar voor planten, die daardoor 
beter en vaker bloeien. Dat is weer goed voor het insectenleven: de vlinders en de bijen. 

a en eten ook onge enste soorten oa s iste  en erenk au  r i n an geen estri
ings i e en no ig  er er ne en e s a en a en ee in e o  en tussen e oe en  
e s aa sku e ers rei t o a en en ook at is goe  oor et anten e en in e ge
eente

oe e oorstro ing
Na a  oop van de werkzaamheden, na 25 oktober, controleert het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwarti er of alle werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. Er mogen in de watergangen 
geen obstakels meer zijn die de doorstroming van het water kunnen belemmeren. 

eer in or a  e
We zullen in de hele gemeente werkzaamheden uitvoeren. Dit werk kan geluids- of verkeershin-
der veroorzaken, waarvoor alvast onze excuses. Heeft  u vragen, neem contact op met Richard 
van der Veer, T 088 909 76 52. 
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De natuur is in rust. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het
riet. Ieder jaar wordt er riet gemaaid door het waterschap of de
gemeente. Een deel van het riet laten we staan. Zo behouden we
schuilplekken voor de aanwezige flora en fauna. Waar riet wordt
gemaaid ontstaat vrij uitzicht over het water.
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schoongemaakt door het waterschap en de gemeente.

In de winter

1

2

3

4

1

Het hele jaar door verzorgen en onderhouden wij het gras en de slootkanten in de
gemeente. Biodiversiteit is daarbij ons uitgangspunt. Afhankelijk van het seizoen zijn

wij actief in de weer met schapen, grasmaaimachines en zaaisels.

Agenda Raadsplein DINSDAG 19 mei 2020
  o issies   
19.30  20.45  Beleidsnota Cultuur met Kansen’  
  

  Pauze
21.00  22.30  Fietsbeleidsplan 

21.00  21.45  Evaluati e pilot jongerenwerk

21.45  22.30  Commissie Algemene Zaken 

 1A Initi ati efvoorstel inzake parti cipati e namens de werkgroep 
  vernieuwing lokale democrati e    
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2020   
 2B Lijst van ingekomen stukken   
 2C Lijst ter inzage gelegde informati e   
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden   
 2E Vragen uit de raad   
     
22.45 – 23.00   aa s erga ering 

 1 Opening en mededelingen   
 2 Vaststellen agenda   
 3 Debat raad   
 A Actuele politi eke onderwerpen   
 4 Besluitvorming   
 A Initi ati efvoorstel inzake parti cipati e namens de werkgroep 
  vernieuwing lokale democrati e (o.v.b. commissiebehandeling) 
 B Moti e Maranatha    
 4 Sluiti ng   

De gemeenteraad van Castricum vergadert de komende periode virtueel in verband met de 
maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. De agenda’s van donderdag 14 mei en 
dinsdag 19 mei treft  u hieronder aan. De bijbehorende vergaderstukken kunt u raadplegen via 
castricum.raadsinformati e.nl. Als inwoner bent u van harte welkom de vergaderingen virtueel bij 
te wonen. Dat kan op drie manieren. In de agenda treft  u per onderwerp aan hoe u de vergadering 
kunt volgen:

e erga ering is i e te o gen ia a io astri u

 kunt e erga ering i e i onen ia e erga era i a  e oo  en instru  e 
kunt u in en o  astri u n irtuee erga eren  e toegangs o es kunt u 

in en o  astri u raa sin or a  e n  i  e es etre  en e erga ering

nke e agen na e erga ering kunt u e e terugki ken in et 
raa sin or a  es stee  ia astri u raa sin or a  e n

Het is, net als gewoonlijk, mogelijk in te spreken ti jdens een commissievergadering. Wilt u in-
spreken bij een vergadering? Meld u dan voor 17.00 uur op de dag van de vergadering aan bij de 
gri   e. We kunnen u dan even op weg helpen met de techniek en zullen u verder informeren over 
hoe inspreken in zo’n virtuele vergadering precies werkt. Voelt u zich niet op uw gemak bij zo’n 
virtuele vergadering? Neem ook dan even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw inbreng op schrift  onder de aandacht van de raad te brengen.
Sowieso kunt u voor al uw vragen rondom de vergaderingen van de raad bij de gri   e terecht. Dat 
kan per mail via raadsgri   e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenraad Castricum

We laten zoveel mogelijk de natuur haar ding doen. We houden
rekening met de flora en fauna. In het voorjaar is de start van het
begraasseizoen van de schapen, in bermen, parken en grote
groenstroken. Op plekken waar het gras een belemmering voor het
verkeer is, maaien wij de eerste meter van de berm. De sloten
worden schoongemaakt. Wij zaaien kruidenmengsels. Dit zorgt 
voor meer insecten en een mooi, kleurrijk plaatje.

Maaien, onderhoud gras en sloten

In de zomermaanden wordt er volop gemaaid en begraasd. Het maaisel
wordt afgevoerd zodat de percelen schoon zijn. Dit is nodig om meer
biodiversiteit te verkrijgen. 

De natuur is in rust. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan het
riet. Ieder jaar wordt er riet gemaaid door het waterschap of de
gemeente. Een deel van het riet laten we staan. Zo behouden we
schuilplekken voor de aanwezige flora en fauna. Waar riet wordt
gemaaid ontstaat vrij uitzicht over het water.

In het voorjaar

In de zomer

In het najaar
In de herfst wordt er ook nog gemaaid en begraasd. De sloten worden
schoongemaakt door het waterschap en de gemeente.

In de winter
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1

Het hele jaar door verzorgen en onderhouden wij het gras en de slootkanten in de
gemeente. Biodiversiteit is daarbij ons uitgangspunt. Afhankelijk van het seizoen zijn

wij actief in de weer met schapen, grasmaaimachines en zaaisels.



Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: 

je vindt ze op facebook.com/gemeente.castricum. 
Like de pagina en je kunt erover meepraten.

INFOPAGINA

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

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

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

Publieksbalies Gemeentehuis
Vanwege de corona-maatregelen is het ge-
meentehuis gesloten. Regel uw zaken online. 
Lukt dat niet, stuur dan een mail naar balie@
castricum.nl of bel 14 0251. De gemeente 
neemt contact met u op indien het noodzake-
lijk is om naar het gemeentehuis te komen.

Milieustraat
Kom alleen als het echt noodzakelijk is!
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum di. t/m vrij.
van 8.30 tot 15.45 uur, za. van 9.00 tot 16.00
uur. De milieustraat is 5 mei gesloten.
Zie www.castricum.nl/afval voor openings-
ti jden, ook die van de gemeente Bergen, 
Heiloo en Uitgeest

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 6 mei
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Dorpsstraat 114 in Castricum, het uitbreiden van het pand en het wijzigen van de gevel, 
datum ontvangst 20 april 2020 (WABO2000784)
Burg Nieuwenhuijsenstraat 97 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst 
21 april 2020 (WABO2000792)
Breedeweg 28a in Castricum, het renoveren van de woning, datum ontvangst 21 april 2020 
(WABO2000794)
Diverse locati es (o.a. Geesterweg, Hoornselaan, Westdijk) in Akersloot, het vervan-
gen van diverse zinkers t.b.v. de watertransportleiding, datum ontvangst 21 april 2020 
(WABO2000793)
Schoolweg 43 in Limmen, het verbreden van de dakkapel, datum ontvangst 25 april 2020 
(WABO2000833)
Brakersweg 53 in Castricum, het bouwen van een tuinberging, datum ontvangst 27 april 
2020 (WABO2000839)
Klein Dorregeest 2a in Akersloot, de bestaande bestemming omzett en naar woon-bestem-
ming, datum ontvangst 28 april 2020 (WABO2000847)
Perceel secti e A2119 in Akersloot, het bouwen van een schuilstal, datum ontvangst 30 april 
2020 (WABO2000863) 
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informati e kunt u contact met ons 
opnemen.

Verleend
Poelven 41a en 47a in Castricum, het creëren van een dakterras, verzenddatum 22 april 
2020 (WABO2000707)
Bartókstraat 11 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, verzenddatum 24 april 2020 
(WABO2000633)
Beethovenstraat 25 in Akersloot, het plaatsen van een dakkapel (achtergevel), verzendda-
tum 28 april 2020 (WABO2000567)
Dr. Ramaerlaan 5 in Castricum, het bouwen van een berging met atelier en het plaatsen van 
een erfafscheiding, verzenddatum 24 april 2020 (WABO2000507)

Ixiastraat 13 in Akersloot, vergroten van de woning en het bouwen van een erker, verzend-
datum 29 april 2020 (WABO2000520)
Westerweg 6 in Akersloot, het bouwen van een aanbouw, verzenddatum 24 april 2020 
(WABO2000231)
Jacob Rensdorpstraat 16 in Castricum, het verbouwen van de woning, verzenddatum 30 
april 2020 (WABO2000475)
Woude 15 in de Woude, het veranderen van de woning, verzenddatum 30 april 2020 
(WABO2000458)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Amberlint (kavel 14) in Limmen, het bouwen van een woning (WABO2000457)
Duinenboschweg 15 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw en het inrichten van het 
erf (WABO2000405)
Burgemeester Mooijstraat 6 in Castricum, het wijzigen van de pui (WABO2000346)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Zuidkerkenlaan 25 in Limmen, het wijzigen van een pedaal van een orgel (monument), ver-
zenddatum 22 april 2020 (WABO1901595)
Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 6 mei 2020 zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een 
ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer informati e kunt u con-
tact met ons opnemen.

Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Watertorenpad 2 in Castricum, het verbouwen van de watertoren en het wijzigen van het 
gebruik, verzenddatum 30 april 2020 WABO1901315
Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 7 mei 2020 zes weken ter inzage. Een bel-
anghebbende kan binnen zes weken na 7 mei 2020 een beroepschrift  indienen bij de Rech-
tbank Noord-Holland, postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informati e kunt u contact 
met ons opnemen.

Burgemeester Mans legt met Eline Jacobs en Eline 
Jordens, 2 leerlingen uit 6 VWO van het 
Bonhoeff ercollege, een krans bij het monument.

Op 4 mei herdenken we ti jdens de Nati onale 
Herdenking allen - burgers en militairen - die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld 
zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituati es 
en bij vredesoperati es.

Kranslegging bij het 
monument voor 
20 omgekomen 
verzetsstrijders in WOII

Er zijn veel steunmaatregelen voor ondernemers en 
zelfstandigen. Om te weten voor welke maatregelen uw 
bedrijf of onderneming in aanmerking komt, kunt u 
terecht op www.castricum.nl/noodmaatregelen

Hier vindt u de belangrijkste informati e 
en leest u ook bij welke instanti es u het 
beste terecht kunt.

Noodmaatregelen ondernemers 
en zelfstandigen
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Castricum - Twee weken geleden riep de redactie kinderen uit de 
gemeente op om een tekening te maken met het thema vrijheid. 
Er kwamen ontzettend veel mooie, gekke, creatieve en ontroe-
rende kunstwerken binnen.

Uitslag tekenwedstrijd
Dit is vrijheid voor 
kinderen uit Castricum

Helaas zijn het er te veel om al-
lemaal af te drukken in de krant, 
maar de redactie heeft de teke-
ningen wel online geplaatst. Be-
nieuwd? Alle inzendingen zijn te 
vinden op www.castricummer.nl.

Winnaars
Onderstaande kunstenaars gaan 
er de prijzen vandoor. De redac-
tie neemt telefonisch contact op 

met:
Doutzen Spil (1 jaar): winnaar ver-
rassingspakket Blokker
Mia Careford (6 jaar): winnaar ver-
rassingspakket Laan
Sara de Waard (9 jaar): winnaar 
verrassingspakket Blokker
Lila Tervoort (13 jaar): winnaar 
verrassingspakket Laan. 
Over de uitslag wordt niet gecor-
respondeerd.

Renovatie Poelven gaat gestaag door

In oktober vorig jaar startte AC 
Borst Bouw met de renovatie die 
gefaseerd wordt uitgevoerd. Ook 
het bouwbedrijf ondervond de 
beperkingen die de coronacri-
sis met zich meebrengt, maar liet 
zich niet uit het veld slaan vol-
gens directeur Cornel Borst: ,,Sa-
men wordt er gekeken naar wat 
wél kan. Gewoonlijk start het 
bouwteam dagelijks op met een 
kort overleg in de bouwkeet. Van-
wege de richtlijnen van het RIVM 
gebeurt dat nu buiten. Dat over-
leg is nu nog belangrijker, omdat 
er minder vaklieden tegelijkertijd 
in een woning aan het werk kun-
nen.”

Isolatie
Cornel licht toe waarom deze re-

novatie zo belangrijk is: ,,De wo-
ningen zijn 70 jaar oud en niet 
goed geïsoleerd. Ze worden nu 
verduurzaamd, vergroot en com-
fortabeler gemaakt. Alle wo-
ningen gaan van energielabel 
D/E naar A. En door zonnepane-
len wekken bewoners zelf groe-
ne stroom op. Er komen nieuwe 
buitenkozijnen en deuren krijgen 
dubbelglas. 
De gevels worden geïsoleerd, de 
dakkapellen aan de achterzijde 
volledig vervangen en het dak 
wordt van buitenaf geïsoleerd. 
Daarnaast wordt de woningschei-
dende verdiepingsvloer beter ge-
isoleerd tegen geluidsoverlast. 
De benedenwoningen krijgen 
een uitbouw aan de achterzijde, 
vernieuwde badkamers en keu-

kens. Overige badkamers en keu-
kens worden veelal vervangen. 
De bovenwoningen krijgen een 
terras op het dak van de uitbouw.”

Nieuwsbrief
Ondanks de beperkingen pro-
beert het bouwbedrijf zoveel mo-
gelijk contact te onderhouden 
met de bewoners.
,,De opnames doen we nu bij-
voorbeeld telefonisch in plaats 
van huisbezoeken. Rondleidin-
gen zijn helaas niet mogelijk en 
daarom sturen we foto’s naar be-
woners van de nieuwe situatie en 
de uitgevoerde werken om een 
indruk te geven. Zij worden ook 
via nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden. Nu er geen spreekuur 
mogelijk is, heeft Kennemer Wo-
nen ook veel telefonisch contact 
met hun huurders. Daar waar mo-
gelijk worden de werkzaamhe-
den versneld en het streven blijft 
om in het eerste kwartaal van 
2021 op te leveren”, aldus de di-
recteur.

Castricum - In opdracht van Kennemer Wonen renoveert AC Borst 
Bouw 49 boven- en 49 benedenwoningen en 6 eengezinswonin-
gen aan de Poelven in Castricum. Door de coronacrisis wordt ook 
de bouwsector in het hart geraakt. Kennemer Wonen en AC Borst 
Bouw doen er echter alles aan om het werk te continueren, maar 
natuurlijk wel op een verantwoorde manier.

Huurappartementen starten later
Woonproject Romeo & Julia in verkoop

Hans Boot

Door allerlei omstandigheden 
stagneren de laatste jaren diver-
se bouwplannen en dat onder-
vond ook Scholtens Projecten. 

Deze ontwikkelaar heeft al zeker 
twee jaar de tekeningen klaar-
liggen van het woonproject Ro-
meo & Julia voor de plek van het 

vroegere postkantoor aan de C.F. 
Smeetslaan. Volgens directeur 
Guido Scholtens kan dat worden 
gesloopt zodra de appartemen-
ten in complex Romeo zijn ver-
kocht: ‘’Zowel het voor deze lo-

catie geldende bestemmings-
plan als de bouwvergunning zijn 
onherroepelijk, dus procedureel 
staat ons niets meer in de weg. 

Het plan bestaat uit zes verdie-
pingen en 31 koopappartemen-
ten die in Romeo als eerste wor-
den gerealiseerd. Deze appar-
tementen zijn onderverdeeld in 
tien sociale koopwoningen en 21 
in het duurdere segment, varië-
rend van 50 tot en met 183 m2. 
De verkoop daarvan is inmid-
dels gestart. Als het gebouw bij-
na gereed is, wordt complex Ju-
lia gebouwd, dat 20 appartemen-
ten bevat, waarvan een deel huur 
en een deel koop. Voor alle wo-
ningen geldt dat ze aardgasvrij 
en zoveel mogelijk drempelloos 
worden gebouwd. Onze planning 
is erop gericht dat Castricum in 
2022 een prachtig woonproject 
rijker is.”

Parkeergarage
De verkoopinformatie meldt dat 
alle appartementen comfortabel 
en modern worden gebouwd en 
beschikken over een zonnige bui-
tenruimte. Daarbij heeft men de 
keuze uit een één-, drie- of vier-
kamerappartement. Ook is er 
één ruim opgezet penthouse met 
groot dakterras te koop.

Op de vraag wat onder socia-
le koop wordt verstaan en welke 
huur wordt bedoeld, antwoordt 
Scholtens: ‘’De goedkopere koop-
woningen kosten 199.400,- eu-
ro en worden volgens de normen 
van het Bouwbesluit opgeleverd. 
Dat betekent dat we alleen de 
aansluitpunten maken voor de 
keuken, badkamer en toilet. De 
huren vallen onder de midden-
klasse en liggen dus tussen het 
maximum van sociale huur en 
vrije sector. In ieder geval zullen 
de woningen niet door een cor-
poratie worden beheerd.” Vanzelf-
sprekend is er ook een oplossing 
bedacht voor het toekomstig 
parkeren: ,,Onder de gebouwen 
wordt een parkeergarage gerea-
liseerd met een capaciteit van 48 
plaatsen en op het maaiveld leg-
gen we er nog eens ruim 20 aan.”
Belangstellenden voor dit woon-
project kunnen zich aanmel-
den via www.wonen-castricum.
nl of telefonisch contact opne-
men met Teer Makelaars via 0251 
745630.

Castricum - De bouw van appartementen aan de C.F. Smeetslaan, 
bekend als het project Romeo & Julia lijkt binnen afzienbare tijd 
te starten. Eigenaar Scholtens Projecten is via Teer Makelaars ge-
start met de verkoop van de appartementen in het eerste gebouw 
en hoopt in 2022 te kunnen opleveren.

Een artists impression van Romeo & Julia. (Beeld: aangeleverd)
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‘Wij gaan gewoon door’

Dat niet alle ondernemers last 
hebben van de coronacrisis 
bewijzen de mannen en vrou-
wen in deze rubriek. Zoals per-
sonal trainer Sjoerd Bos, die 
zijn klanten gewoon blijft trai-
nen. ,,Voor mij is er weinig ver-
anderd. Ik maak alleen nog va-
ker schoon.”

Vijf jaar geleden startte Sjoerd 
(30) als personal trainer, tussen 
de vijf en zes dagen per week. 
Sinds de coronacrisis is daar wei-
nig aan veranderd. 
,,Ik heb het net zo druk als voor-

heen. Voor mij is er weinig ver-
schil met de tijd voor het vi-
rus. Op één iemand na komen 
al mijn klanten nog steeds spor-
ten. De persoon die nu niet 
komt valt in een risicogroep, 
dus hij blijft thuis. De meerder-
heid van mijn klanten is tussen 
de 30 en 60 jaar oud. Zij zijn blij 
dat het doorgaat. Nieuwe klan-
ten die nog niet willen sporten 
geef ik online voedings- en coa-
chingsadvies. Dat werkt prima.” 
Hij vervolgt: ,,In het begin merk-
te ik wel dat mensen bang wa-
ren. Kunnen we wel komen 

sporten? vroegen ze dan. Nu 
gaat het allemaal vanzelf. Wat 
ik wel merk is dat er op het mo-
ment minder nieuwe klanten ko-
men dan normaal. Via via weten 
ze me wel te vinden. Dat komt 
denk ik doordat ze horen dat ze 
bij mij gewoon kunnen trainen.”

De sportruimte van Sjoerd is be-
scheiden, maar ruim genoeg 
om volgens de regels van het 
RIVM te kunnen werken. ,,An-
ders had ik het sowieso niet ge-
daan. Eigenlijk kan ik nog pre-
cies zo werken als ik voorheen 
deed. Het corrigeren bij oefenin-
gen is lastiger geworden. Als het 
niet lukt op basis van mijn aan-
wijzingen, dan doen we een an-
dere oefening voor het zelfde re-
sultaat. Mensen hebben met na-
me moeite om hun rug recht te 
houden bij het sporten. Het is 
nu lastiger om hen daarin te be-
geleiden, maar zeker niet onmo-
gelijk.”

Sjoerd schat in standaard al op 
anderhalve meter van zijn klan-
ten te staan. ,,En ik zorg ervoor 
dat klanten elkaar niet tegen 
het lijf lopen door de trainin-
gen niet nauw op elkaar te la-
ten aansluiten. Ook adviseer ik 
om voor en na het sporten han-
den te ontsmetten en maak al-
le spullen nog vaker schoon dan 
ik normaal al doe. Of ik zelf bang 
ben om besmet te raken met co-
rona? Nee, dat niet. Mijn werk 
is volgens mij hartstikke veilig.” 
(Mardou van Kuilenburg)

Bakkumse Streekmarkt weer begonnen

De vertrouwde ondernemers 
hebben er zin in om het seizoen 
te starten. We stellen ze nog even 
voor:

Bak’m, de ambachtelijke en soci-
ale bakker van landgoed Duin en 
Bosch, met brood, koek en taart 
bestaande uit natuurlijke grond-
sto�en.

Uw Groene Slager met Hans en 
Carolien van Borre met heerlijke 
huisgemaakte vleeswaren en bio-
logisch vlees en natuurlijk de ge-
grilde kip van het spit.

De Duinbloem met Jolanda Brug-
man stelt de meest kleurrijke 
boeketten samen en biedt ook 
bloemabonnementen aan. Zij 
deelt de stand met Jolanda Groen 
van Geluk in Wonen. 

Jolanda heeft afgelopen winter 
een pop-up store gehad in Uit-
geest. Op de markt staat ze met 
woonaccessoires en lifestylepro-
ducten die stijlvol, tijdloos, kleur-
rijk of juist basic zijn.

De Duintuin van Andre Ne-
lis is aanwezig met onbespoten 
groente en fruit.

Elke Res-Veld met ‘Make @ de 
streekmarkt’ is bekwaam op het 
modevakgebied en heeft voor dit 
seizoen de laatste stuks van di-
verse mooie labels. Dit staat voor 
kwaliteit; duurzaam en draag-
baar. Kleurrijk of ingetogen, iede-
re week ander collectie.

Sander’s Fietsbus staat er voor al-
le voorkomende reparaties of on-
derhoud aan de �ets.

De kaasboer van Bemmel ver-
koopt dit jaar naast zijn vele kaas-
soorten ook olijven en gevulde 
paprika’s.

Hotel Fase Fier zal ‘Ko�e 2 Go’ in-
troduceren. Via de terrasingang 
zullen allerlei soorten ko�e of 
thee worden aangeboden. Ook 
kan er een �esje biologisch fruit-
sap van Olmenhorst gekocht 
worden. Vanwege de coronares-
tricties is het aanbieden van een 

lunch momenteel nog niet mo-
gelijk. Wel kunnen bestellingen 
worden doorgegeven voor een 
bezorgmaaltijd.

Er zal met regelmaat ook een 
wisselkraam komen. Dat gaat 
een leuk gevarieerd aanbod bie-
den, zoals Huiselijk Wonen, Gla-
zuur met Aardewerk, CBD Jeltje 
en Puur Natuur. Zo komt de eer-
ste keer (vandaag dus!) Caroliens 
zus met aardbeistekken en aard-
beiplanten.

De organisatoren hopen uiter-
aard op veel bezoekers dit jaar, 
niet ondanks maar misschien wel 
juist vanwege de coronatijd. Ui-
teraard zijn er wel een paar nood-
zakelijke aanpassingen gedaan:

Er zullen duidelijke lijnen ge-
trokken worden en er wordt een 
looproute aangeven die het bes-
te is om te volgen, zodat de be-
zoekers veilig hun boodschappen 
kunnen doen. Dus misschien een 
wat langere rij door de 1,5 meter 
afstand maar gelukkig is er ruim-
te genoeg op deze ‘micromarkt’ 
op het Skulpersplein en met een 
ko�e  ‘voor onderweg’ kan het al-
leen maar meevallen. Via de pagi-
na ‘Bakkumse Streekmarkt op Fa-
cebook worden leuke aanbiedin-
gen gepubliceerd.

Bakkum - Vanaf deze week (6 mei) zal er weer elke woensdag ge-
zellige bedrijvigheid zijn op het Skulpersplein. De Bakkumse 
streekmarkt begint om 11.00 uur en sluit om 16.00 uur. De streek-
markt is een van de successen van de Werkgroep Versterking Win-
kel- en Verblijfsgebieden in Castricum en de marktondernemers 
heten het publiek weer van harte welkom.

Nu ook maaltijden 
afhalen bij OLV ter Nood

Heiloo - In navolging van di-
verse restaurants en horeca-
gelegenheden biedt het Gas-
tenhuis van OLV ter Nood nu 

ook de mogelijkheid om maal-
tijden te bestellen. De keu-
ken van het heiligdom wordt 
al jaren geroemd door de gas-

ten en nu willen men iedereen 
graag laten kennismaken met 
de kookkunsten van de Itali-
aanse koks Monica en Andrea. 
Ze verzorgen overheerlijke Ita-
liaanse gerechten die de klan-
ten, na online bestelling en 
betaling via iDeal, ’s middags 
tussen 15.00 en 17.30 kunnen 
ophalen. 
Monica Farese komt van ori-
gine uit Rome en woont met 
haar gezin al veertien jaar in 
Nederland. Koken en lekker 
eten is haar grote passie. Al 
van kinds af aan heeft Moni-
ca van haar oma geleerd hoe 
Italiaans eten klaargemaakt en 
geserveerd moet worden. 
Sinds vorig jaar is Andrea haar 
rechterhand in de keuken van 
het heiligdom. Hij komt uit Gi-
rasole in Sardinië. Zijn inbreng 
van smaken uit het zonnige 
zuiden van Italië proef je dui-
delijk terug in de menu’s. Buon 
Appetito! (Foto: aangeleverd)

Gouden Dagen deelt 
verrassingstasjes uit

Juist in deze tijd wil Gouden Da-
gen de ouderen laten weten dat 
er aan ze wordt gedacht. De men-
sen die wekelijks bij de dagbeste-
ding in De Boogaert kwamen, en 
voor wie dit ook is weggevallen 
waardoor zij alle dagen thuis zit-
ten, hebben van Gouden Dagen 
een verrassingstasje ontvangen. 
Vrijwilligers hebben deze tasjes 
onlangs langs gebracht. 
De gift werd enthousiast en soms 
ook emotioneel ontvangen: ,,Har-
telijk dank voor het bloemetje en 
de tas met attenties welke ik van u 
mocht ontvangen. Het steunt en 
troost mij in deze onzekere tijd. 
Het zal nog wel even duren maar 
ooit zullen we elkaar weer ont-
moeten.” Dit was één van de reac-
ties die Gouden Dagen heeft mo-
gen ontvangen.

75 Jaar Bevrijding
Ook de uitbundige viering van 75 
bevrijding is van de baan. Vreemd 
hoe het kan lopen; 75 Jaar gele-
den werd de bevrijding gevierd, 
terwijl we nu niet kunnen doen 
wat we graag willen doen door 
het coronavirus. Geen viering, 

maar herinneringen en verhalen 
zijn er natuurlijk genoeg. Gouden 
Dagen nodigt iedereen uit om 

die herinneringen en verhalen op 
papier te zetten. Dat kan tot en 
met 30 juni. Welke herinneringen 
roept 75 jaar bevrijding op? Ieder-
een die toentertijd nog te klein 
was om er bewust bij te zijn, heeft 
wellicht van ouders of anderen 
verhalen gehoord die de moeite 
waard zijn om te delen. Gouden 
Dagen wil op deze manier de her-
inneringen bundelen om zo met 
elkaar toch terug te denken en de 
bevrijding van 75 jaar met elkaar, 
op afstand, te vieren. 

Als er voldoende inzendingen ko-
men, zal er een boekje van wor-
den gemaakt. Uiteraard ontvan-
gen de deelnemers dan zelf een 
exemplaar. Stuur de tekst naar 
Jolanda van Dam, Gouden Da-
gen Heemskerk, Westerheem 90, 
1964 EJ Heemskerk of per e-mail: 
j.vandam@vivazorggroep.nl.

Castricum - Gouden Dagen is het landelijke goede doel voor ou-
deren. Door wensen van ouderen te vervullen wil Gouden Dagen 
de eenzaamheid onder deze doelgroep voorkomen. In Castricum 
staan twee wensbomen. Eén op de locatie De Boogaert en één op 
de locatie De Santmark van ViVa! Zorggroep. Hierin kunnen alle 
ouderen hun wens ophangen, waarna vrijwilligers van Gouden 
Dagen de wensen gaan vervullen. Helaas ligt het vervullen van 
wensen momenteel stil vanwege het coronavirus.

Vrijwilligers brachten de verrassingstasjes bij de mensen thuis. (Foto: aan-
geleverd)

Sorry, foutje!
Castricum - Met de gewijzigde vlaginstructie op 4 mei hing de Nederlandse vlag voor het Castricumse ge-
meentehuis een tijdlang ondersteboven. Gevalletje haastige spoed? (Foto: Aart Tóth)

Inzamelingsactie Voedselbank
Castricum - Op vrijdag 8 mei van 
10.00 tot 12.00 uur op wordt op het 
plein bij de Pancratiuskerk aan de 
Dorpsstraat 115 voedsel ingezameld 
voor de Voedselbank. De bu�ervoor-
raad van houdbare voedingsmidde-
len staat continu onder druk in de-

ze tijd van de coronacrisis. Daarom 
roept de Voedselbank de inwoners 
van Castricum dringend op te do-
neren. De volgende zaken zijn van 
harte welkom: rijst, blikken groen-
ten, macaroni, blikken soep, spag-
hetti, blikken vis, roerbaksaus, knak-

worst in blik, pastasaus, pannenkoe-
kenmix, tandenborstels en tandpas-
ta. De producten dienen een uiterste 
houdbaarheidsdatum te hebben. 
De vrijwilligers van de Voedselbank 
en het Noodfonds hopen vrijdag zo 
veel mogelijk te kunnen inzamelen.

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

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

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

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

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

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL







Tegenover Hotel Akersloot

Tuincentrum
Tuinaanleg

KLEIN DORREGEEST 3A, 1921 HA AKERSLOOT, TELEFOON 0251 - 312 114

MOEDERDAG- 
PLANTENDAG

MET EEN MOOIE GROTE BLOEIENDE HANGPLANT 
KUNT U UW MOEDER VERRASSEN 
HANGING BASKETS 

van € 10.95 VOOR € 7,50 
VOLOP BLOEIENDE PERK-

PLANTEN EN HANGPLANTEN 
GROENGILDE 

KWALITEITS POTGROND 
40 LTR. € 4.95 3 VOOR € 12,50
ILEX ‘DE BUXUSVERVANGER’ 

VANAF € 2.99
www.tuincentrumfritsjanssen.nl

Torenstraat 36 • 1901 EE Castricum • Tel. 0251-654221
.t icekleding.nl

MOEDERDAG CADEAU TIP

Groot assortiment van 
We Love the Planet. 
Altijd  jn om cadeau 
te krijgen �

�

�

Geef  een cadeaubon zodat moeder 

zelf iets moois kan uitzoeken� �
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is klaar voor Moederdag!
Akersloot - Bij Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits Janssen aan 
het mooie Klein Dorregeest 
tre� en bezoekers een grote 
bloemenzee aan. Zondag 10 
mei worden de moeders van 
Nederland weer in het zonne-
tje gezet. Moederdag 2020 is 
misschien wel de belangrijk-
ste ooit om moeders te ver-
wennen. Of het nu gaat om 
een thuiswerkende moeder, 
die daarnaast ook de kinderen 
lesgeeft, een moeder in de ver-
pleging of eenzame moeders 
die kinderen en kleinkinderen 
moeten missen. Alle moeders 
verdienen het dat er aan hen 
gedacht wordt op deze specia-
le dag. En een van de meest fa-

voriete cadeautjes om haar blij 
te maken zijn mooie bloeiende 
planten voor in de tuin of op 
het balkon. Hiervoor is men bij 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen aan het juiste adres; 
er is weer een mooie en uit-
gebreide sortering bloemen-
pracht samengesteld. Eenjari-
ge planten, van boerengerani-
ums tot kuipplanten, kleurrij-
ke zomerbloeiers en hanging 
baskets; ze zijn in groten geta-
le aanwezig. Voor elk budget 
is er volop te kiezen. Zo staan 
er ook leuke opgemaakte pot-
jes klaar voor een kindvrien-
delijk prijsje. Maar dat is nog 
niet alles. Er is nog veel meer 
moois te krijgen voor moeder 

bij Tuincentrum Tuinaanleg 
Frits Janssen. Van mooie man-
den en potten tot leuke tuinac-
cessoires. Wie niet kan kiezen, 
laat het over aan moeder zelf 
en schenkt een fraai verpakte 
cadeaubon. Leuk om te geven 
en om te krijgen! 
Uiteraard kan men hier ook 
terecht voor allerlei gereed-
schappen, vijverartikelen, 
hout, aarde, sierbestrating, 
verlichting en dierenvoer en- 
benodigdheden. Kijk voor 
meer informatie en de nieu-
we folder op www.tuincen-
trumfritsjanssen.nl of volg het 
bedrijf op Facebook en Insta-
gram. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Deodorant, kaarsen, 
geurstokjes en verzorgingspro-
ducten van We Love the Planet: 
bij Twice op de Torenstraat ver-
ras jij je moeder dit jaar met ech-
te verwencadeaus. 
Naast stoere en vrouwelijke kle-
ding vind je een uitgebreid aan-
bod aan heerlijk geurende ver-
zorgingsproducten. Twice ver-
koopt kleding waarin alle vrou-
wen zich thuisvoelen. Eigena-
resse Wendy Tromp noemt haar 
collectie exclusief, betaalbaar en 
van goede kwaliteit. Ze verkoopt 
merken als Fransa, Soyacon-
cept, Zizzi en Yvi Bella, maar richt 
zich ook op het curvy vrouwen-
lichaam tot maat 56. Ook acces-

soires heeft Twice volop. Arm-
banden en kettingen gemaakt 
van strandvondsten of bijzon-
dere sieraden uit Denemarken. 
Moeilijk kiezen? Verras je moe-

der dan met een cadeaubon, zo-
dat ze zelf iets kan uitkiezen. Twi-
ce is te vinden op de Torenstraat 
36 in Castricum. (Foto: aangele-
verd)

Moois voor Moederdag
scoor je ook bij Twice



VAN OLDENBARNEVELDWEG 12, 1901 KB CASTRICUM, 
(0251) 65 78 78, WWW.RISTORANTE-VERSUVIO.NL

Bij ons kunt u voor moedersdag ook  
een drie gangenmenu bestellen.

Deze bestaat uit:
Vitello Tonnato

Ravioli gevuld met spinazie 
en ricotta in truffelsaus
Tiramisu al Limoncello

Voor € 25,00 p.p.
Bestellen of afhalen: Vesuvio.sitedish.shop of telefonisch 0251 657878

Het Tuincentrum 
   bij u in de buurt   bij u in de buurt
Tuinspecial

vol met 

aanbiedingen, 

tips en 

nieuwe artikelen

Tuinspecial

aanbiedingen, 

nieuwe artikelen

Volop Geraniums 
 en Zomerbloeiende 
  eenjarigen !  eenjarigen !

 geraniums
slechts

€10,-
 geraniums geraniumstien

  eenjarigen !  eenjarigen !
Vanaf zaterdag 9 mei,

de gehele maand mei

   zomerbloeiers, planten, 

bloempotten en vele

     AANBIEDINGEN!!

Uitgeesterweg 1B Limmen T 072 505 24 84 • www.nuyenstuinengroenshop.nl

Verwen uzelf, laat dat lekkere 
visje gewoon thuis bezorgen!

Velsen - Even een visje halen is 
momenteel lastig. Mensen zijn 
bang te dicht op elkaar te staan 
en volgen liever het advies van 
het RIVM om thuis te blijven.
Maar dat hoeft nu geen pro-
bleem te zijn. Via Viskoop.nl 
kunt u heerlijke spartelverse 
vis bestellen en bij u thuis laten 
bezorgen. Direct van de visaf-
slag in IJmuiden. Alles vacuüm 
verpakt en gekoeld.
Na ontvangst kunt u het pak-
ket twee tot drie dagen in de 
koeling bewaren en opeten of 
direct na binnenkomst invrie-
zen, dan is het drie maanden 

houdbaar.
Op Viskoop.nl vindt u een uit-
gebreide keuze aan visboxen. 
Enkele voorbeelden: een bbq-
visbox, een panklare visbox, 
een vis� let-box, een Noordzee-
vis box, maar ook een schelp-
dierenbox of een verse wilde 
zalm box. Maar ook uw speci-
ale viswensen kunt u per mail 
via info@viskoop.nl doorge-
ven!

Vette vis is gezond en goed om 
uw weerstand op te bouwen. 
Dat is in deze onzekere tijd na-
tuurlijk heel belangrijk. Vitami-

nes uit de zee!
Doe een vispakket cadeau
En hoe bijzonder is dat! Een 
vispakket cadeau doen aan 
een dierbare. Laat een vispak-
ket bezorgen. Ook dat kan via 
www.viskoop.nl. Zorg goed 
voor elkaar!

Viskookboek cadeau
Voor iedereen die een bestel-
ling doet van 75 euro of meer 
ligt een fraai viskookboek klaar. 
Die wordt uiteraard toege-
voegd aan uw bestelling. Volg 
Viskoop.nl op social media. (Fo-
to: aangeleverd) 

- Organiseer een picknick of high tea in de tuin. Heb je geen tuin of zit het          
   weer tegen? Dan kan het ook gewoon in de woonkamer of op bed;
- Maak een gedicht of lied en zing dit voor je moeder. Live of via videobellen;
- Bak een taart, cake of koekjes voor haar;
- Laat een mooi boeket bloemen bezorgen;
- Kook haar lievingseten of laat eten bezorgen van haar favoriete restaurant;
- Maak een persoonlijke kaart. Teken, knutsel, schilder: wees creatief!
- Geef een cadeaubon van haar favoriete lokale ondernemer;
- Maak de tuin gezellig met plantjes of een bos bloemen.

Tips voor Moederdag 
in quarantainetijd

Zo verras jij je moeder op 10 mei!

Reklame

SUPER MAMA 
VERWEN 

MOEDERDAG
Halkade 27 • IJmuiden-Haven

Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL 

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND WWW.WAASDORP.NL

Bestel nu onze: Special 
Moederdag Sushi

MOEDERDAGMOEDERDAG

HART KLEIN   1495

HART GROOT 3495

Inclusief Prosecco flesje

Ovenklaar! Heerlijke
Tonijnlasagne 100 gr. 185

Tataki Zalm
100 gram

Actie

399

Levende 
Kreeft

Gratis 
gekookt1495

 Alles voor de BBQ

Geay Oesters

Super mamas 
specials
Mand 
12 stuks 1850

Hollandse Steur
Osetra 
Kaviaar
Potje 28 gram 4975

Gratis kaviaarlepel

OP=OP BESTEL TIJDIG

TONIJN
ZALM 
COQUILLES
ZEEBAARS
TARBOT

HEILBOT
HAMACHI
MAKREEL
HORSMAKREEL
DORADE

Sashimi Kwaliteit

Spartelverse Vis Thuisbezorgd

Bestel 
online

Vers, vacuum verpakt 
en gekoeld geleverd

Bezorging door heel Nederland

Levende 

Geay OestersGeay Oesters

Super mamas 

COQUILLES

HEILBOT
HAMACHI
MAKREEL

Vers, vacuum verpakt 

Bezorging door heel Nederland

Tel. 0255-512796 • 

Geay OestersGeay Oesters

181818

per stuk

ZWAARDVIS
TONIJN
ZALM
SARDINE

FOREL
DORADE
ZEEBAARS
VISSPIEZEN

GAMBA 
SPIEZEN
POON/MUL



Kitesurfers, kwallen en algenschuim
Regio - Eind vorige week waren er mooie luchten tussen de buien door en er stond veel wind vanuit een 
gunstige hoek (west); dat betekende veel ‘halvemaantjes’ in de lucht boven het strand: kitesurfers. Maar 
ook veel algenschuim en vooral vrijdag, na de oostenwind, veel kwallen op het strand. Algenschuim is een 
verschijnsel dat vooral in het voorjaar bij harde wind voorkomt. Grote vlokken gelig schuim. Het ziet eruit 
als vervuiling maar dat is het niet. Het zijn resten van afgestorven algen. Het schuim ontstaat omdat de ge-
latinelaag waarin de bruine slijmalg leeft, door de golven wordt opgeklopt. (Foto: Erik Baalbergen)

 22 april 2020 11

 

VOGELGETJILP BARBECUEWEER NARCIS
VOORJAARSBOL VERANDA LICHT
PARASOL LENTEBUI VOGELHUIS
GAZON MEIKEVER VIJVER
KIEVITSEI TERRAS RUPS
LENTEGEVOEL METSELBIJ GROEI
VOGELNEST BALKON EGEL 
BLOESEM  PERKGOED FRIS
TULP

V E R A N D A H N V I O R L

O O R E V IJ V U O V E A E E

G R O E I S N G K D S N V N

E A E R A L E E L M T B E T

L N Z R J L T D A E I L K E

G N R O H A E E B T V O I G

E E A U N O A U D S E E E E

T E I R G F I R E E I S M V

J S G K C R L E S L K E N O

I T R E L I C H T B E M H E

L E O U L S S D T IJ O V A L

P A R A S O L N J T U L P O

S P U R I T S E N L E G O V

B A R B E C U E W E E R U !

WOORDZOEKER ‘VOLOP LENTE’

Joke van der Zee

Vul de woordzoeker in en mail de oplossing naar 
redactie@heemsteder.nl Maak kans op een waar-
debon van €25 te besteden bij het kwaliteitstuin-
centrum Nijssen Tuin, Sportparklaan 25a, Heem-
stede, www.nijssentuin.nl.

!

,

Puzzel en win!
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Puzzel en win!

Woordzoeker ‘Volop lente’

Bevrijdingsdag met een grauwsluier
Castricum - Alle festiviteiten rond 
Bevrijdingsdag zijn dit jaar afgelast 
vanwege de coronacrisis. In zijn 
toespraak, die van tevoren werd 
opgenomen, noemt burgemees-
ter Toon Mans het ‘een andere Be-
vrijdingsdag dan we de afgelopen 
jaren hebben gevierd’. ,,Door de 

coronacrisis hangt er over Bevrij-
dingsdag 2020 een soort grauw-
sluier en kunnen we niet dichtbij 
onze naasten komen om samen 
feest te vieren. En dat terwijl we el-
kaar juist op dit soort feestdagen 
willen vasthouden, omhelzen en 
kussen. Dit jaar koesteren we onze 

vrijheid in eigen huis. Laten we al-
lemaal de vlag uitsteken zodat we 
aan de buitenkant aan elkaar laten 
zien dat we allemaal voor dezelfde 
boodschap staan”, aldus de burge-
meester. De hele toespraak is te le-
zen op onze website www.castri-
cummer.nl. (Henk de Reus)

Opname van de 5 mei toespraak van burgemeester Toon Mans.

Kruintuin
Castricum - De meidoorn bij Mar-
greet Eijkman in de tuin heeft een 
kruin van bloemen gekregen. Ze 
schrijft: ,,We hadden de plantjes 
gepoot om er in de tuin van te 
genieten. Maar deze clematis had 
andere plannen. Nu klimmen wij 
naar de zolder om van daar te ge-
nieten van het bloemenhoedje 
boven op onze meidoorn.’’ (Foto: 
aangeleverd)

Volhouden en veerkrachtig blijven:
Online lezing over positief opvoeden
Regio - De coronacrisis heeft 
een grote invloed op het dage-
lijks leven van ouders en gezin-
nen. Vanaf 11 mei starten de ba-
sisscholen en de kinderopvang 
weer voor alle kinderen. 
Naast deze positieve ontwik-
keling betekent dit ook dat er 
weer een nieuwe routine moet 
komen. Dit zal van de ouders 
flexibiliteit vragen. GGD Hol-
lands Noorden (GGD HN) biedt 
op 7 mei in samenwerking met 
de regionale gemeenten een 

online lezing over positief op-
voeden. Dit is de laatste uit een 
reeks van drie gratis online le-
zingen.

Tijdens de online lezing krijgen 
ouders praktische en concrete 
tips aangereikt over hoe je als 
gezin veerkrachtig blijft. En hoe 
ouders weer balans kunnen vin-
den in deze nieuwe situatie. Tot 
slot worden strategieën bespro-
ken over hoe ouders veerkracht 
kunnen aanleren bij hun kinde-

ren. Dit is een mooie voorberei-
ding op de zomervakantie! De 
lezing begint om 20.30 uur en 
duurt tussen 30 en 45 minuten. 
Aan het volgen van de lezing 
zijn geen kosten verbonden. 

De lezing wordt verzorgd door 
Carine Kielstra, pedagoog en 
hoofdtrainer van Positief Op-
voeden bij Triple P. Ouders kun-
nen zich via de website www.
ggdhollandsnoorden.nl aan-
melden.

Zonnebloem geeft korting
op aangepast vervoer

Een ziekenhuisafspraak of -be-
zoek, een uitvaart, of even eruit 
voor het persoonlijk welzijn: ook 
in coronatijd blijft aangepast 
vervoer voor mensen met een 
lichamelijke beperking nood-

zakelijk. Door het wegvallen 
van Valys en de risico’s die kle-
ven aan openbaar vervoer, is de 
Zonnebloemauto momenteel 
voor veel mensen de enige op-
tie om ergens te komen. Daarom 

kan de rolstoelauto in deze pe-
riode worden gehuurd voor een 
speciaal tarief van 20 euro per 
dag. Normaal is dat 40 euro. De-
ze prijs is inclusief 100 kilometer 
rijde, maar exclusief de afkoop 
van het eigen risico (6 euro per 
dag) en exclusief brandstofkos-
ten. Iedere extra kilometer kost 
0,20 euro. Deze speciale prijs is 
mede mogelijk gemaakt door 
Welzorg Auto op Maat. 
Kijk op www.zonnebloem.nl/
noodzakelijkvervoer voor het 
aanbod.

Regio - De Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Ook in coronatijd wil de organisatie klaarstaan voor 
mensen die afhankelijk zijn van aangepast vervoer. Daarom 
wordt tot 1 juni vijftig procent korting gegeven op de Zonnebloe-
mauto. Aan de huurders wordt gevraagd om de richtlijnen van 
het RIVM te volgen. Daarom is de inzet van een vrijwillige chauf-
feur voorlopig niet mogelijk en dient de Zonnebloemauto door 
een familielid bestuurd te worden.

De Zorgladder:
Hulp bij Mantelzorg
Regio - Zoveel mogelijk thuisblij-
ven, anderhalve meter afstand hou-
den bij bezoek en onnodig contact 
vermijden. Het zijn essentiële maat-
regelen, maar voor mantelzorgers 
brengen ze de nodige problemen 
met zich mee. MaatjeZ, het centrum 
voor mantelzorg, beseft dat veel 
mantelzorgers het nog drukker heb-
ben dan normaal. Mogelijk maken 
mantelzorgers aanspraak op hulp 
vanuit de gemeente. MantelzorgNL 

heeft in samenwerking met het Mi-
nisterie van Volksgezondheid een 
zorgladder voor mantelzorgers ont-
wikkeld.
Hierop kunnen mantelzorgers zien 
of ze voor een vorm van hulp in aan-
merking kunnen komen tijdens de-
ze crisis. Informatie over deze ladder 
is op de website van MaatjeZ (www.
maatjez.nl) te vinden en is ook tele-
fonisch bij MaatjeZ op te vragen. De 
medewerkers van MaatjeZ kijken 

graag samen met de mantelzorgers 
wat voor hen van toepassing is. Hoe-
wel de dienstverlening van MaatjeZ 
gewoon doorgaat, komen de me-
dewerkers niet meer bij de mensen 
thuis. De consulenten zijn telefo-
nisch en per e-mail te bereiken. Bel 
op werkdagen naar nummer 088 
9957788 of stuur een bericht naar 
info@maatjez.nl voor meer informa-
tie. MaatjeZ staat voor de mantelzor-
gers klaar, ook in deze coronacrisis.
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Aandacht voor klimaat:
Spookprotest bij gemeentehuis
Castricum - De burgerbeweging 
Extinction Rebellion heeft afge-
lopen vrijdag een spookprotest 
gehouden. Ruim honderd paar 
schoenen in plaats van mensen 
vroegen op het plein voor het ge-
meentehuis aandacht voor de kli-
maatnoodtoestand en het ver-
lies van biodiversiteit. Die vor-
men volgens de organisatie een 
existentiële bedreiging voor de 
mensheid. Eigenlijk zou de pro-
testactie een week eerder plaats-

vinden op het Bakkerspleintje, 
maar dit stond de gemeente niet 
toe op basis van de noodverorde-
ning wegens het coronavirus.
De Castricumse rebellen willen 
dat de overheid de klimaatnood-
toestand met dezelfde urgen-
tie behandelt als de coronacrisis. 
De groep respecteert de weten-
schappelijke adviezen over CO-
VID-19 en riep mensen daarom 
op om niet te komen kijken. Vol-
gens Extinction Rebellion doet de 

overheid te weinig tegen het ver-
lies van biodiversiteit en de kli-
maatcrisis. ,, Klimaatneutraal in 
2040, zoals de gemeente Castri-
cum wil, is veel te laat. De gevaar-
lijke grens van anderhalve graad 
opwarming wordt waarschijn-
lijk al in 2030 bereikt, terwijl in 
het Parijs-akkoord is afgesproken 
daaronder te blijven.’’ Extinction 
Rebellion wil dat de uitstoot van 
broeikasgassen naar netto nul 
gaat in 2025. (Foto: aangeleverd)

Voetbalvereniging Limmen:
Uit den ouden doos:
Min keer Min is plus

Limmen - Min als achternaam. 
Weer een andere familienaam 
waar VV Limmen veel aan te 
danken heeft. De ene tak is de 
bouwtak, waar Rem en Gert 
Min de leiders waren. Theo had 
een metselbedrijf en was vaste 
supporter. Rem heeft zich zeer 
verdienstelijk gemaakt met het 
metselen van de accommoda-
tie en de tribune. Dit is al ruim 
vijftig jaar geleden. Gert was 
de timmerman van het bedrijf. 
Hun broers Kees en Jan waren 
ook timmerman en hebben bij 
die bouw, en later bij de ver-
bouwingen van kleedkamers , 
hun steentje bijgedragen. De 
tribune heeft nu de naam ‘Jan 
Min tribune’ voor het vele werk 
dat Jan voor de vereniging ge-
daan heeft.

De zoon van Jan (Rob) is nog kan-
tinebeheerder geweest en de 

zoon van Kees (Jan) is nog steeds 
omroeper bij wedstrijden van het 
eerste en bij het stratentoernooi . 
De zoon van onze speaker (Lars) 
was eerste elftalspeler toen hij 
onbegrijpelijk uit het leven stap-
te. 
De zoon van Gert (Jaap-Jan) is 
scheidsrechter op Dampegheest. 
Ook Piet Min en familie moeten 
we niet vergeten. Piet was de op-
perman van elk bouwwerk en dus 
ook van de bouw in 1969. Zoon 
Maarten is glazenwasser en zorgt 
er vaak voor dat de club er spic en 
span uitziet. HIJ Heeft laatst de 
vereniging nog een elektrische 
krijtkar cadeau gedaan. Zoon Ka-
rel zit ook in de bouw en zijn oud-
ste zoon Jur speelde, en zoon Job 
speelt nu in het eerste elftal.

Jaap Min uit de bouwtak was le-
raar op de LTS. Zijn zoon Gerard is 
architect en heeft jaren ge�oten 

op de club. Zijn zoon Rens heeft 
wel driehonderd wedstrijden op 
zijn naam staan voor Limmen 1. 
Hij gaat lager ballen. Thomas Min, 
ook een broer van Rem, heeft als 
eerste Min in het eerste gestaan. 
Zijn broer Toon is ook kantine-
beheerder geweest en begelei-
der van het 2e elftal. Ook Jaap’s 
kleinkind Vincent speelt al me-
nig jaar in het 2e. Neef Jelle speelt 
ook selectie. Als ik iemand verge-
ten ben van deze familie, vergeef 
me.  Nu de ‘arme tak” van Min zo-
als Co dat noemt.  De vader van 
Co (Jaap) had samen met broer 
Manter (opa van Milan de Goe-
de en Iwan Dekker, oud 1e spe-
lers) een vrachtwagen die van 
alles vervoerde voor het bedrijf 
‘Gebr. Min’. Jaap was jarenlang de 
consul van de club. Na zijn over-
lijden naam zoon Peter het stokje 
als consul over en de KNVB heeft 
hem bondsridder gemaakt.

Peter is ooit in het 3e kampioen 
geworden. Zijn broer Co schaats-
te liever. Hij had de Franse schaat-
ser Koeprijanov als idool en is ja-
ren actief geweest binnen de sup-
portersvereniging. Een bek als 
een hooischuur en een hart(je) 
van goud. Zegt waar het op staat 
maar heeft niet altijd gelijk. Top-
vent. Zijn zoon Jarrin heeft het tot 
één enkele wedstrijd in het eerste 
gebracht, tot grote vreugde van 
hemzelf. Deze hovenier doet ook 
wel wat voor de club hoor. Nooit 
te beroerd om bij te springen. Zo 
ziet u dat er genoeg mensen zijn 
die VV Limmen een warm hart 
toedragen. Voor mij zijn de fami-
lies Min een dikke plus. (Tekst en 
foto: Willem Koot)

Bij 2BEACH:
Jeugd kan weer beachvolleyballen

,,Het kost altijd veel moeite 
om de velden weer speelklaar 
te maken na de winter. Daar-
naast mocht de klus dit keer 
met slechts een beperkt aantal 
mensen geklaard worden. ,,Al-
le voorzorgsmaatregelen zijn 
genomen, we voldoen aan de 
voorwaarden van de gemeente 

en van de volleybalbond en we 
hebben er veel zin in.” Aan het 
woord is Martin Mols, vrijwilli-
ger van 2BEACH van het eerste 
uur. Hij is erg blij dat de jeugd 
weer kan beachen: ,,De sport 
groeit en wordt een steeds be-
langrijker onderdeel van vol-
leybalvereniging Croonen-

burg.” Vanaf afgelopen maan-
dag zijn de jeugd en de trainers 
weer fanatiek aan het trainen. 

Martin verwacht dat er meer 
jeugd wil gaan beachvolleybal-
len. Dat is geen probleem, daar 
heeft 2BEACH (met de 1,5-me-
tersamenleving in het achter-
hoofd) ruimte voor gecreëerd. 
Daarover is informatie op www.
croonenburg.nl te vinden. Juist 
ook voor jeugdige belangstel-
lenden die nog geen lid zijn. 
(Foto: aangeleverd)

Castricum - Het was even krap, maar vrijwilligers van volleybal-
vereniging Croonenburg/2BEACH hebben het voor elkaar gekre-
gen. De jeugd tot en met 12 jaar en de jeugd van 13 tot en met 18 
jaar kan weer beachvolleybal spelen. De velden aan de zeeweg 
naast het AVC-terrein liggen er prima bij.

Online boekenclub 
bij bibliotheek Kennemerwaard

Om iedereen de gelegenheid te 
geven om mee te praten, wordt 
gewerkt in kleine groepjes van 
maximaal zes personen. Een be-
kend boek over het thema au-
tisme is Het Rosie-Project van 
Graeme Simsion. Ook het mis-
schien iets minder bekende ‘Tus-
sen twee werelden’ van Franco 
Faggiani hoort bij dit thema. Een 
boek als Magdalena van Maar-
ten ’t Hart besteedt aandacht aan 
het thema religie in de kindertijd. 
Deelnemers kunnen het thema 
bespreken, eigen ervaringen uit-

wisselen en wellicht herkenning 
vinden in elkaars verhalen. Of 
praat bijvoorbeeld mee over boe-
ken waarin adoptie een rol speelt 
en koppel die aan eventuele ei-
gen ervaringen. Uitgangspunt bij 
dit thema is het boek ‘Tijd van on-
schuld’, over een afstandsmoeder, 
van Agnes Klitsie. Andere boe-
ken over dit thema zijn ‘Welkom 
in adoptieland’ over een geadop-
teerde jonge vrouw uit Korea en 
‘Net even anders’ over gezinnen 
met adoptie- en biologisch ei-
gen kinderen. De gespreksleider 

is zelf adoptiemoeder.

De genoemde boeken zijn alle-
maal als e-book bij www.onlinei-
bliotheek.nl te lenen. Bibliothee-
kleden kunnen bij de online bibli-
otheek kiezen uit een grote col-
lectie e-books én luisterboeken. 
Aanmelden voor de online boe-
kenclub kan door een e-mail te 
sturen naar de gespreksleider bij 
het gewenste thema. Meer in-
formatie en e-mailadressen zijn 
op www.bibliotheekkennemer-
waard.nl te vinden. Deelnemers, 
die zelf nog aanraders hebben 
die bij het thema passen, worden 
van harte uitgenodigd om die 
te delen met de andere deelne-
mers. De online boekenclub vindt 
plaats op dinsdag 19, woensdag 
20 en vrijdag 22 mei.

Castricum - Bibliotheek Kennemerwaard start de online boeken-
club. De deelnemers kunnen hier meepraten over boeken met 
thema’s als autisme, adoptie en religie in de kindertijd. Via het 
gebruiksvriendelijke platform Jitsi komen de deelnemers met el-
kaar in contact middels een videoverbinding. Aanmelden kan tot 
15 mei.

Ook speel-o-theek weer open
Castricum - Ook de speel-o-
theek sloot haar deuren half 
maart in verband met de co-
ronamaatregelen. Voor kinde-
ren is spelen een eerste levens-
behoefte en nu ze weer voor-
zichtig naar school toe mogen 
heeft de speel-o-theek beslo-
ten om weer open te gaan. Wel 
met wat ‘spelregels’, zoals één 
klant met maximaal één kind 
per keer.

Er is ook slechts één vrijwillig-
ster van de speel-o-theek aanwe-
zig en alle klanten moeten een af-
spraak maken voordat ze speel-
goed kunnen komen lenen. Hier-
door wordt het aantal aanwezige 
mensen op deze locatie tot een 
minimum beperkt. ,,Met al deze 
maatregelen vinden wij het ver-
antwoord om weer open te gaan’’, 
vertelt Natalie van der Kolk, voor-
zitter van de speel-o-theek. Ver-
der zegt ze: ,,Een beetje aange-
stoken door de afhaalservice van 
de bieb, dat zij aan de kinderen 
denken, is het toch �jn om de 
kinderen uit Castricum ook weer 
speelgoed uit te kunnen lenen. 
Sinds afgelopen zaterdag zijn wij 
op afspraak open en met een spe-
ciale opstelling van balie en telta-
fel is er voldoende afstand tot el-

kaar.’’
Er zijn al wat ouders langs ge-
weest die erg blij zijn dat de voor-
ziening weer beschikbaar is. ,,We 
zijn allemaal thuis met onze kin-
deren en als vrijwilligers konden 
we wel nog wat extra speelgoed 
ophalen, alleen voor onze leden 
konden we alleen verlengen wat 
ze thuis hebben staan aan speel-
goed van ons.’’

Nieuwe klanten zijn welkom, mits 
ze eerst een afspraak maken. Al-
le spelregels staan op de website 
www.sotcastricum.nl en het afha-

len van speelgoed is (uitsluitend 
op afspraak) mogelijk op woens-
dagmiddag van 14.30 tot 16.00 
uur en zaterdag van 11.00 tot 
13.00 uur. 
Hoewel de speel-o-theek nu weer 
open is, zal er dit jaar geen speel-
goedmarkt op het Bakkersplein-
tje worden georganiseerd in de 
zomervakantie. Vorig jaar was die 
markt een groot succes met meer 
dan vijftig verkopers en veel ko-
pers. Natalie betreurt het dan ook 
dat deze markt dit jaar geen door-
gang zal kunnen vinden. (Foto: 
aangeleverd)
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Ontstaan en eerste successen
Het is 1984. Producer, marketeer voor platenlabels en radio-dj 
Pete Waterman zet zijn eigen bedrijf en platenlabel op, PWL (Pe-
te Waterman Limited) in London, nadat hij begin jaren 80 als pro-
ducer succes heeft geoogst met onder meer Nik Kershaw en Mu-
sical Youth (de hit ‘Pass The Dutchie’). Na een ontmoeting met 
musici en songwriters Mike Stock en Matt Aitken klikt het met-
een en besluiten de drie samen te gaan werken en liedjes te gaan 
schrijven en te produceren, onder hun naam Stock/Aitken/Water-
man, ook wel afgekort als SAW.  Dit gebeurt aanvankelijk in ver-
schillende studio’s maar later in het eigen PWL-studiocomplex, 
gevestigd in de wijk The Borough in Londen. De gouden combi-
natie van songwriters Stock en Aitken met melodieën die blijven 
hangen en het fingerspitzengefühl in de muziekbusiness van Wa-
terman, blijken een schot in de roos te zijn.

Aanvankelijk is de muziek gericht op de snelle discostroming 
Hi-NRG (Hi Energy), die razend populair is in het ondergrondse 
clubcircuit. Zij voorzien in deze muziekstijl de Amerikaanse drag 
queen Divine van twee bescheiden hits, te weten “You Think 
You’re A Man’ en ‘I’m So Beautiful’. In dezelfde stijl behalen zij in 
1984 hun eerste Britse top tien succes met zangeres Hazell De-
an met de hit ‘Whatever You Do, Wherever You Go’. Dit Hi -NRG 
geluid, met Italo Disco-invloeden trekt de aandacht van de extra-
vagante showman Pete Burns, voorman van de Liverpoolse band 
‘Dead or Alive’. Het is precies het geluid dat hij zoekt voor zijn 
band. Hij vraagt SAW of ze zijn volgende single ‘You Spin Me 
Round (Like A Record)’ en het album ‘Youthquake’ willen pro-
duceren. Hoewel het eigenzinnige karakter van Pete Burns tij-
dens de opnames weleens botst met SAW, wordt de single You 
Spin Me Round van Dead or Alive een instant wereldwijd suc-
ces. Het is de eerste nummer een hit voor het producerstrio. In 
1985 zoeken SAW, naast Hi-NRG, ook de invloed van meer soul 
en Motownsound op. Dit resulteert in songs voor O’Chi Brown 
met ‘Whenever You Need Somebody’ (later ook voor Rick Astley) 
en The Three Degrees, die een bescheiden hit scoren met ‘The 
Heaven I Need’. Een wereldsucces heeft echter zangeres Prin-
cess met de hit ‘Say I’m Your Number One’. Ook haar debuutal-
bum scoort goed.

In dat jaar observeert Pete Waterman een bandje met Rick Astley 
in een lokaal etablissement. Hij vraagt hem om bij PWL te komen 
werken om de ins-en-outs van de muziekbusiness te leren. Rick 
Astley werkt eerst als koffiejongen in de PWL studio’s  en neemt 
op Nieuwjaarsdag in 1986 ‘Never Gonna Give You Up’ op. Wa-
terman acht het echter nog te vroeg om deze single uit te bren-
gen. Het zou later het grootste succes van SAW worden. 

Rijzende sterren Mel & Kim en Rick Astley
In 1986 begint de bestorming van de hitlijsten pas echt. Siobhan 

Fahey van de groep Bananarama vraagt SAW de cover van de 
voormalige klassieker ‘Venus’ van de Nederlandse band Shoc-
king Blue voor hen te produceren met dance en Hi-NRG-invloe-
den. ‘Venus’ wordt een nummer een hit in de Verenigde Staten 
en scoort wereldwijd hoog in de hitlijsten. De samenwerking met 
Bananarama blijkt het producerstrio geen windeieren te leggen. 
Het volgende album ‘Wow’ verkoopt bijzonder goed, met de hits 
‘I Heard A Rumour’ en ‘Love In The First Degree’. Maar tevens 
vallen de ogen van SAW op de twee spontane  Londonse zusters 
Mel en Kim Appleby.  Hun stylish voorkomen met hoeden en uit-
gekiende danspasjes vallen goed in de smaak. Voor hen schrijven 
ze ‘Showing Out’ en ‘Respectable’ die beide nummer een note-
ringen worden in onder andere Nederland. De zusters Appleby 
zijn ongelooflijk populair. Helaas sterft Mel Appleby op het hoog-
tepunt van hun succes aan de gevolgen van een tumor op 23-ja-
rige leeftijd.

Vele artiesten vinden hun weg bij SAW: Sinitta, Hazell Dean, 
Samantha Fox en zelfs oude soul artiesten als Edwin Starr. In 
1987 komt de grote klapper pas echt voor SAW: ‘Never Gonna 
Give You Up’ van Rick Astley wordt uitgebracht en wordt wereld-
wijd de best verkochte single van 1987. Opgevolgd door ‘When-
ever You Need Somebody’. Het gelijknamige album is een door-
slaand succes en Rick Astley is vanaf dat moment een wereldster.

Soapsterren beroemd: Kylie Minogue en Jason Donovan
In 1988 wordt het succes onverminderd voortgezet en valt het 
oog op de Australische soapster Kylie Minogue. Ze wordt uitge-
nodigd in London om een single op te nemen. Alleen waren SAW 
dat door de drukte even vergeten. Terwijl Kylie Minogue op de 
gang zit te wachten wordt in 5 minuten ‘I Should Be So Lucky’ 
gepend. Het wordt de zoveelste nummer een hit voor het trio. 
Ook collega soapster uit Neighbours doet het goed: Jason Dono-
van. De single ‘Too Many Broken Hearts’ en het duet  met Kylie 
Minogue ‘Especially for you’ prijken wederom op nummer 1 we-
reldwijd. Ook voorzien SAW onze eigen  Dolly Dots van een sin-
gle: ‘What A Night’, een bescheiden top twintig hit.

Donna Summer en Cliff Richard
Dan dient zich een andere grote ster aan uit de Verenigde Staten: 
Donna Summer. De diva vliegt voor de opnames naar London. 
Pete Waterman verklaart: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt; ie-
mand die alles in een keer foutloos en makkelijk inzingt. Dat ma-
ken we weleens anders mee!” Donna Summer scoort hoge ogen 
met ‘This Time I Know It’s For Real’. De kenners beschouwen het 
door SAW geproduceerde album ‘Another Place and Time’ als 
een meesterwerk. Er komen plannen voor een tweede Donna 
Summer-album in 1989, maar die worden afgeblazen door con-
tractonderhandelingen.
SAW had hiervoor al een gloednieuwe single klaarliggen: ‘Hap-

pening all over again’. Dit nummer wordt aan de Amerikaan-
se Lonnie Gordon gegeven die hiermee wederom een grote hit 
scoort. In 1989 scoort ook Cliff Richard in Groot-Brittannië nog 
een grote SAW-hit met ‘I Just Don’t Have The Heart’.

Einde samenwerking
Door de veranderingen in stijlen van de popmuziek, ebt het suc-
ces van SAW langzaam weg in de jaren 90. Er zijn nog wel suc-
cesjes zoals ‘When I am Good and Ready‘ voor swingbeatzange-
res  Sybil. Enkele jaren terug had de Pluswijzer met haar nog een 
exclusief persoonlijk interview.
Het PWL platenlabel was nog we; succesvol met de hits van 
2-Unlimited als ‘Twilight Zone’ en ‘No limits’. Het trio splits zich 
uiteindelijk op. Stock en Waterman blijven over, maar dat duurt 
niet lang meer. Mike Stock en Matt Aitken gaan later weer sa-
menwerken en produceren, maar grote successen blijven uit. Pe-
te Waterman blijft ook actief en wordt onder andere coach in 
programma’s als Britain got Talent en richt zich op een andere 
hobby; treinstellen en locomotieven. In 2015 kwam het trio weer 
bij elkaar om de kerstsingle van Kylie Minogue ‘Every Day’s Like 
Christmas’ te remixen. Of de samenwerking verder wordt voort-
gezet, is nog de vraag.

In Groot-Brittannië worden nog regelmatig zgn. Cheer Up Parties 
georganiseerd als eerbetoon aan de muziek van SAW. Daar tre-
den regelmatig nog enkele van hun artiesten op.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Wie kent ze nog, zong deze songs mee en danste er 
vroeger op? Bijvoorbeeld de hits ‘Never Gonna Give 
You Up’ van Rick Astley, ‘This Time I Know It’s For Re-
al’ van Donna Summer, Respectable en Showing Out 
van Mel & Kim, Too Many Broken Hearts van Jason Do-
novan of ‘I Should Be So Lucky’ van Kylie Minogue? En 
nog eens een grote rits met vele hits die de hitpara-
de domineerde, waarvoor het vermaarde en succesvol-
le Britse producerstrio Stock/Aitken/Waterman verant-
woordelijk was in de jaren 80 en hier geschiedenis mee 
schreef in de historie van de popmuziek. Zij verkochten 
40 miljoen platen en scoorden alleen al in Groot-Brit-
tannië met 100 top 40 hits, met vele nummer een note-
ringen. Zij voorzagen heel wat artiesten van wereldhits 
met hun doordachte en succesvolle formule. Zelfs onze 
eigen Dolly Dots. Wat was hun geheim?

Wie kent hun hits niet?

Ontstaan en eerste successen Fahey van de groep Bananarama vraagt SAW de cover van de 

Het ongeëvenaarde succes
van Stock /Aitken /Waterman

Hazell Dean. Samantha Fox.

Lonnie Gordon.

Zangeressen Sonia en Sybil.

Ontstaan en eerste successen
Het is 1984. Producer, marketeer voor platenlabels en radio-dj 
Pete Waterman zet zijn eigen bedrijf en platenlabel op, PWL (Pe-
te Waterman Limited) in London, nadat hij begin jaren 80 als pro-
ducer succes heeft geoogst met onder meer Nik Kershaw en Mu-
sical Youth (de hit ‘Pass The Dutchie’). Na een ontmoeting met 
musici en songwriters Mike Stock en Matt Aitken klikt het met-
een en besluiten de drie samen te gaan werken en liedjes te gaan 
schrijven en te produceren, onder hun naam Stock/Aitken/Water-
man, ook wel afgekort als SAW.  Dit gebeurt aanvankelijk in ver-
schillende studio’s maar later in het eigen PWL-studiocomplex, 
gevestigd in de wijk The Borough in Londen. De gouden combi-
natie van songwriters Stock en Aitken met melodieën die blijven 
hangen en het fingerspitzengefühl in de muziekbusiness van Wa-
terman, blijken een schot in de roos te zijn.

Aanvankelijk is de muziek gericht op de snelle discostroming 
Hi-NRG (Hi Energy), die razend populair is in het ondergrondse 
clubcircuit. Zij voorzien in deze muziekstijl de Amerikaanse drag 
queen Divine van twee bescheiden hits, te weten “You Think 
You’re A Man’ en ‘I’m So Beautiful’. In dezelfde stijl behalen zij in 
1984 hun eerste Britse top tien succes met zangeres Hazell De-
an met de hit ‘Whatever You Do, Wherever You Go’. Dit Hi -NRG 
geluid, met Italo Disco-invloeden trekt de aandacht van de extra-
vagante showman Pete Burns, voorman van de Liverpoolse band 
‘Dead or Alive’. Het is precies het geluid dat hij zoekt voor zijn 
band. Hij vraagt SAW of ze zijn volgende single ‘You Spin Me 
Round (Like A Record)’ en het album ‘Youthquake’ willen pro-
duceren. Hoewel het eigenzinnige karakter van Pete Burns tij-
dens de opnames weleens botst met SAW, wordt de single You 
Spin Me Round van Dead or Alive een instant wereldwijd suc-
ces. Het is de eerste nummer een hit voor het producerstrio. In 
1985 zoeken SAW, naast Hi-NRG, ook de invloed van meer soul 
en Motownsound op. Dit resulteert in songs voor O’Chi Brown 
met ‘Whenever You Need Somebody’ (later ook voor Rick Astley) 
en The Three Degrees, die een bescheiden hit scoren met ‘The 
Heaven I Need’. Een wereldsucces heeft echter zangeres Prin-
cess met de hit ‘Say I’m Your Number One’. Ook haar debuutal-
bum scoort goed.

In dat jaar observeert Pete Waterman een bandje met Rick Astley 
in een lokaal etablissement. Hij vraagt hem om bij PWL te komen 
werken om de ins-en-outs van de muziekbusiness te leren. Rick 
Astley werkt eerst als koffiejongen in de PWL studio’s  en neemt 
op Nieuwjaarsdag in 1986 ‘Never Gonna Give You Up’ op. Wa-
terman acht het echter nog te vroeg om deze single uit te bren-
gen. Het zou later het grootste succes van SAW worden. 

Rijzende sterren Mel & Kim en Rick Astley
In 1986 begint de bestorming van de hitlijsten pas echt. Siobhan 

Fahey van de groep Bananarama vraagt SAW de cover van de 
voormalige klassieker ‘Venus’ van de Nederlandse band Shoc-
king Blue voor hen te produceren met dance en Hi-NRG-invloe-
den. ‘Venus’ wordt een nummer een hit in de Verenigde Staten 
en scoort wereldwijd hoog in de hitlijsten. De samenwerking met 
Bananarama blijkt het producerstrio geen windeieren te leggen. 
Het volgende album ‘Wow’ verkoopt bijzonder goed, met de hits 
‘I Heard A Rumour’ en ‘Love In The First Degree’. Maar tevens 
vallen de ogen van SAW op de twee spontane  Londonse zusters 
Mel en Kim Appleby.  Hun stylish voorkomen met hoeden en uit-
gekiende danspasjes vallen goed in de smaak. Voor hen schrijven 
ze ‘Showing Out’ en ‘Respectable’ die beide nummer een note-
ringen worden in onder andere Nederland. De zusters Appleby 
zijn ongelooflijk populair. Helaas sterft Mel Appleby op het hoog-
tepunt van hun succes aan de gevolgen van een tumor op 23-ja-
rige leeftijd.

Vele artiesten vinden hun weg bij SAW: Sinitta, Hazell Dean, 
Samantha Fox en zelfs oude soul artiesten als Edwin Starr. In 
1987 komt de grote klapper pas echt voor SAW: ‘Never Gonna 
Give You Up’ van Rick Astley wordt uitgebracht en wordt wereld-
wijd de best verkochte single van 1987. Opgevolgd door ‘When-
ever You Need Somebody’. Het gelijknamige album is een door-
slaand succes en Rick Astley is vanaf dat moment een wereldster.

Soapsterren beroemd: Kylie Minogue en Jason Donovan
In 1988 wordt het succes onverminderd voortgezet en valt het 
oog op de Australische soapster Kylie Minogue. Ze wordt uitge-
nodigd in London om een single op te nemen. Alleen waren SAW 
dat door de drukte even vergeten. Terwijl Kylie Minogue op de 
gang zit te wachten wordt in 5 minuten ‘I Should Be So Lucky’ 
gepend. Het wordt de zoveelste nummer een hit voor het trio. 
Ook collega soapster uit Neighbours doet het goed: Jason Dono-
van. De single ‘Too Many Broken Hearts’ en het duet  met Kylie 
Minogue ‘Especially for you’ prijken wederom op nummer 1 we-
reldwijd. Ook voorzien SAW onze eigen  Dolly Dots van een sin-
gle: ‘What A Night’, een bescheiden top twintig hit.

Donna Summer en Cliff Richard
Dan dient zich een andere grote ster aan uit de Verenigde Staten: 
Donna Summer. De diva vliegt voor de opnames naar London. 
Pete Waterman verklaart: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt; ie-
mand die alles in een keer foutloos en makkelijk inzingt. Dat ma-
ken we weleens anders mee!” Donna Summer scoort hoge ogen 
met ‘This Time I Know It’s For Real’. De kenners beschouwen het 
door SAW geproduceerde album ‘Another Place and Time’ als 
een meesterwerk. Er komen plannen voor een tweede Donna 
Summer-album in 1989, maar die worden afgeblazen door con-
tractonderhandelingen.
SAW had hiervoor al een gloednieuwe single klaarliggen: ‘Hap-

pening all over again’. Dit nummer wordt aan de Amerikaan-
se Lonnie Gordon gegeven die hiermee wederom een grote hit 
scoort. In 1989 scoort ook Cliff Richard in Groot-Brittannië nog 
een grote SAW-hit met ‘I Just Don’t Have The Heart’.

Einde samenwerking
Door de veranderingen in stijlen van de popmuziek, ebt het suc-
ces van SAW langzaam weg in de jaren 90. Er zijn nog wel suc-
cesjes zoals ‘When I am Good and Ready‘ voor swingbeatzange-
res  Sybil. Enkele jaren terug had de Pluswijzer met haar nog een 
exclusief persoonlijk interview.
Het PWL platenlabel was nog we; succesvol met de hits van 
2-Unlimited als ‘Twilight Zone’ en ‘No limits’. Het trio splits zich 
uiteindelijk op. Stock en Waterman blijven over, maar dat duurt 
niet lang meer. Mike Stock en Matt Aitken gaan later weer sa-
menwerken en produceren, maar grote successen blijven uit. Pe-
te Waterman blijft ook actief en wordt onder andere coach in 
programma’s als Britain got Talent en richt zich op een andere 
hobby; treinstellen en locomotieven. In 2015 kwam het trio weer 
bij elkaar om de kerstsingle van Kylie Minogue ‘Every Day’s Like 
Christmas’ te remixen. Of de samenwerking verder wordt voort-
gezet, is nog de vraag.

In Groot-Brittannië worden nog regelmatig zgn. Cheer Up Parties 
georganiseerd als eerbetoon aan de muziek van SAW. Daar tre-
den regelmatig nog enkele van hun artiesten op.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Wie kent ze nog, zong deze songs mee en danste er 
vroeger op? Bijvoorbeeld de hits ‘Never Gonna Give 
You Up’ van Rick Astley, ‘This Time I Know It’s For Re-
al’ van Donna Summer, Respectable en Showing Out 
van Mel & Kim, Too Many Broken Hearts van Jason Do-
novan of ‘I Should Be So Lucky’ van Kylie Minogue? En 
nog eens een grote rits met vele hits die de hitpara-
de domineerde, waarvoor het vermaarde en succesvol-
le Britse producerstrio Stock/Aitken/Waterman verant-
woordelijk was in de jaren 80 en hier geschiedenis mee 
schreef in de historie van de popmuziek. Zij verkochten 
40 miljoen platen en scoorden alleen al in Groot-Brit-
tannië met 100 top 40 hits, met vele nummer een note-
ringen. Zij voorzagen heel wat artiesten van wereldhits 
met hun doordachte en succesvolle formule. Zelfs onze 
eigen Dolly Dots. Wat was hun geheim?

Wie kent hun hits niet?

Het ongeëvenaarde succes
van Stock /Aitken /Waterman

Hazell Dean. Samantha Fox.

Lonnie Gordon.

Zangeressen Sonia en Sybil.



16 6 mei 2020

Projectkoor Castricum op YouTube
Castricum - Projectkoor Castri-
cum is een vocaal ensemble dat 
al meer dan tien jaar concerten 
verzorgt. In het voorjaar is er een 
concert met een speciaal thema 
en ook wordt jaarlijks een kerst-
concert verzorgd. Dit jaar werd 
het voorjaarsconcert geannu-
leerd in verband met de maatre-
gelen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Om 
het publiek toch te kunnen berei-
ken, zijn nu eerder gemaakte op-
names van het koor op YouTube 
gezet.

De deelnemers van Projectkoor 
Castricum zijn niet alleen af-
komstig uit de gemeente Castri-
cum, het koor heeft ook leden 
in de omliggende gemeenten, 
zoals Heiloo, Beverwijk, Heems-
kerk, Bergen en Alkmaar. Opval-
lend is dat ruim tachtig procent 
van de deelnemers telkens terug-
komt en er bij ieder project weer 
nieuwe deelnemers worden aan-
gemeld. Bij de kerstconcerten 
bestaat het koor uit maximaal 
zeventig deelnemers en bij de 
voorjaarsconcerten uit maximaal 
vijftig. Tot vorig jaar vonden alle 
concerten plaats in de Maranat-
hakerk, daarna afwisselend in de 
Protestantse Kerk Limmen (voor-
jaar) en de Protestantse Kerk Cas-
tricum.

De opzet van het projectkoor is 
steeds gelijk, een programma in 
zes weken instuderen onder de 
professionele muzikale leiding 
van dirigent Cees Brugman en pi-
anist Gijs Braakman. Ook werken 

bij ieder concert enkele beken-
de professionele solisten (vocaal 
en/of instrumentaal) mee naast 
enkele koorleden. Het voorjaars-
concert zou dit jaar op 29 maart 
plaatsvinden, maar kon geen 
doorgang vinden. De nu op You-
Tube (zoekterm Projectkoor Cas-
tricum) geplaatste beelden zijn 
vervaardigd door Ed Taylor uit 
Beverwijk en zijn � lmcrew. Naast 
enkele klassieke composities, zo-
als het vermaarde ‘Gloria’ van Vi-
valdi en het � jnzinnige ‘Benedic-
tus’ uit The Armed Man van Karl 
Jenkins, zijn ook fragmenten uit 
de musical ‘Phantom of the Ope-
ra’ (met gastsolisten Yolanda Ver-
molen en Harry Mooi, bekend 
van The Cast) te zien.

Verder een medley uit de musi-
cals ‘Les Miserables’’ en ‘Jospeh 

and the amazing technicolor 
dreamcoat’ (met solisten Peter 
Mooi en Nel de Groot, beiden 
koorlid). Ook de lyrische song ‘As 
long as he needs me’ uit ’Oliver’ 
behoort tot het geplaatste reper-
toire, evenals de jazzy ballad ‘Smi-
le’ met als soliste Ina Nieuwen-
huis en een opname van ‘Song 
to the moon’ van Dvorak met als 
soliste de jeugdige en inmiddels 
landelijk bekende sopraan Ster-
re van Boxtel. Het Project hoopt 
en verwacht in november te kun-
nen starten met het kerstproject 
en zich voor te bereiden op het 
kerstconcert 2020. Dit hangt ui-
teraard af van de vraag in hoever-
re de dan geldende maatregelen 
vanuit de overheid dit toestaan. 
Kijk op www. projectkoor-castri-
cum.nl voor meer informatie over 
het koor. (Foto’s: aangeleverd)

Column
Eddy P.G.
Vorige week heeft de Nederland-
se sportwereld weer een cory-
fee verloren. Eddy Pieters Graaf-
land, een zeer aimabel mens en 
een fantastische keeper uit de ja-
ren ’60 en ’70, overleed op 86-ja-
rige leeftijd. In 1958 stapte hij 
over van Ajax naar Feijenoord, 
waar hij grote successen behaal-
de met als hoogtepunt het ver-
overen van de Europacup I (nu 
Champions League) in 1970. Aan 
Eddy P.G., zoals hij kortweg werd 
genoemd, bewaar ik een bijzon-
dere herinnering. Het huis in Cas-
tricum, waar ik ben opgegroeid, 
had namelijk achter een buiten-

plaatsje dat werd begrensd door 
de achtergevel, de muur van on-
ze keuken en die van de buren. 
Op een van die muren had ik een 
doel geverfd met eerst de naam 
Frans de Munck, die later werd 
vervangen door Eddy P. Graaf-
land. In 1980 zat die verf er bij 
het verlaten van de woning nog 
op en sindsdien ben ik er nooit 
meer geweest. Na het overlij-
den van Eddy ben ik daar via ou-
de buren nog eens gaan kij-
ken, maar zag dat het halletje bij 
de woning was getrokken. Dat 
spoor naar de talentrijke doel-
man is dus uitgewist. Wat res-

teert zijn de nostalgische zwart-
witbeelden uit een prachtige 
voetbaltijd. Eddy Pieters Graaf-
land is naast vedettes als Coen 
Moulijn, Hans Kraay sr., Theo La-
seroms, Cor Veldhoen, Johan 
Cruij� , Piet Keizer, Gerrie Müh-
ren en Barry Hulsho�  de zoveel-
ste beroemde voetballer die het 
tijdelijke met het eeuwige heeft 
verwisseld. Nog even en dan kan 
hierboven de klassieker Ajax-Fe-
ijenoord (zonder corona!) weer 
worden gespeeld. Wie volgt?

Hans Boot

Fietser gewond na aanrijding
Castricum - Zondag rond 11.00 
uur vond op de Heereweg een 
aanrijding met letsel plaats. 
Een personenauto kwam uit 
de uitrit bij St. Antonius en wil-
de het � etspad oversteken om 
zo de weg op te rijden. De be-

stuurder van de personenau-
to zag, mogelijk door de � auwe 
bocht met bosschages, een � et-
ser over het hoofd, die vanuit de 
richting Egmond-Binnen kwam 
aanrijden. 
De � etser raakte de  linker voor-

hoek van de personenauto en 
kwam hierdoor ten val. Hij liep 
verwondingen op in zijn gezicht 
en had door de val schaafplek-
ken op zijn handen en knieën. 
De � etser is ter observatie mee-
genomen naar het ziekenhuis.

De afslag A9 nomineren voor de duurste niet-
gerealiseerde weg ooit? Na het vernietigen 
door de Raad van State van de bestemmings-
plannen van zowel de gemeente Heiloo als 
de gemeente Castricum, hebben beide ge-
meenten op 16 oktober 2019 tegen de uit-
spraak een verzetschrift ingediend. De ver-
zetszaken zijn op 22 januari 2020 door RvS tij-
dens een zitting behandeld. Op 21 februari 
2020 heeft RvS de verzetten ongegrond ver-
klaard en daarbij zijn de bestemmingsplan-
nen de� nitief vernietigd. Als gevolg van de-
ze uitspraak zouden de bestemmingsplan-
procedures voor het project opnieuw doorlo-
pen moeten worden. Dit gaat de gemeenten 

Castricum en Heiloo opnieuw 5,7 miljoen eu-
ro kosten. De oorspronkelijke begroting voor 
de aansluiting A9 was 27,8 miljoen en wordt 
hierdoor met 16,2 miljoen overschreden. De 
teller komt daardoor op 44 miljoen, terwijl 
er nog geen schop in de grond is gestoken. 
Als dit onzalige plan doorgaat zullen er in de 
Zandzoom de komende jaren nog meer du-
re huizen bijgebouwd moeten worden. Vraagt 
u zich wel eens af waarom er zo weinig soci-
ale woningbouw mogelijk is? Dan heeft u nu 
een antwoord.

Marjo Husslage

LEZERSPOST
Afslag A9

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

Beperkt kamperen
Castricum - De afsluithekken zijn verdwenen. Kampeerders kunnen weer gebruik maken van Camping 
Bakkum, zij het in beperkte mate. Camping Geversduin was in ieder geval zondag nog op slot. (Foto: Bert 
Westendorp)

Bloemengroet namens 
De Zonnebloem
Akersloot - Vrijwilligers van De 
Zonnebloem hebben de gasten 
van deze organisatie in Akersloot 
op Koningsdag een bloemetje 
gebracht om hen te laten weten 
dat ze niet vergeten worden. De 
reguliere activiteiten van de or-
ganisatie zijn, in verband met de 
geldende beperkingen, geannu-
leerd en dus kunnen ook de vrij-
willigers van De Zonnebloem niet 
op bezoek komen. Om dat gemis 
enigszins te compenseren, werd 
een bloemengroet gebracht. Dit 
kleine gebaar werd zeer op prijs 
gesteld, zo bleek uit de vele reac-
ties. De bossen met tulpen wer-
den keurig voor de deur gezet, 
want afstand bewaren is een 
voorwaarde. De vrijwilligers van 
De Zonnebloem hopen zo snel 
mogelijk weer thuisbezoeken en 

leuke uitjes voor de gasten te mo-
gen organiseren en wensen ie-

dereen veel gezondheid toe. (Fo-
to: aangeleverd)

FC Castricum hervat de trainingen

Premier Rutte riep sportclubs 
op om buitensportaccommo-
daties ook open te stellen voor 
niet-leden. FC Castricum werkt 
hier graag aan mee. Meiden 
en jongens die (nog) geen lid 

zijn bij FC Castricum kunnen 
zich aanmelden bij Lucas Klo-
progge (hoofd jeugdopleiding) 
door een e-mail naar hjo@fcca-
stricum.nl te sturen. In de mail 
moeten in elk geval de naam, 

leeftijd en voetbalervaring wor-
den vermeld. FC Castricum pro-
beert de belangstellenden dan 
in de juiste groep toe te voe-
gen, zodat ze dus lekker kunnen 
gaan voetballen. De officiële be-
richtgeving over alle ontwikke-
lingen bij FC Castricum loopt via 
de website en de groepen van 
de teams op Whatsapp. Zodra er 
belangrijke informatie is, zal die 
via deze kanalen gedeeld wor-
den. (Foto: aangeleverd)

Castricum - FC Castricum heeft van de gemeente toestemming ge-
kregen om de trainingen voor de jeugdteams te hervatten. Afge-
lopen maandag heeft de eerste training plaatsgevonden. Er zijn 
routes gemaakt om op de juiste manier bij de trainingsvelden te 
komen. Deze informatie is naar alle teams gestuurd en ook op de 
website van FC Castricum te vinden.

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

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

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

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

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

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Bezoek onze website:
WWW.50PLUSWIJZER.NL
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Cindy Theissling ervaart cultuurschok tijdens missie in Afghanistan

,,Ik dacht echt dat ik in de Middeleeuwen was beland”

Henk de Reus

Limmen - Na het behalen van haar 
Havodiploma weet Cindy Theis-
sling (30) nog niet precies wat ze 
wil en besluit ze, na lang twijfe-
len, de opleiding ‘Vrede en Veilig-
heid’ te gaan doen. Ze wordt zo en-
thousiast dat ze bij de krijgsmacht 
in dienst treedt. Na enkele maan-

den hoort ze dat ze wordt uitge-
zonden voor een Vredesmissie van 
vijf maanden in Afghanistan.

Positief verrast
,,Defensie heeft eigenlijk altijd al 
mijn aandacht gehad”, vertelt Cin-
dy vanuit haar woning in Lim-
men. ,,Ik denk dat het te maken 
heeft met het stoere imago dat ik 
er zelf aan koppel. Ik hou van actie 
en avontuur. Ik was pas 19 toen ik 
vrijwillig naar Defensie ging en je 
weet dat er een kans is dat je wordt 
uitgezonden. Ik zag het avontuur 
wel zitten. Toen ik hoorde dat ik op 
de lijst met namen stond van de-
genen die voor een Vredesmissie 
naar Uruzgan zouden gaan, was ik 
positief verrast. Ik was immers net 
een paar maanden bij de parate 
eenheid en net 20.”

De uitzending was onderdeel van 
Task Force Uruzgan. Dit was een 
Nederlandse militaire operatie in 
de Afghaanse provincie Uruzgan 
tijdens de Afghaanse oorlog (2006-
2010). Deze maakte deel uit van 
de, eveneens civiel ondersteunen-
de internationale troepenmacht 
ISAF (International Security As-
sistance Force) in Afghanistan. Ne-
derland hielp toen mee aan de op-
bouw, stabiliteit en veiligheid in de 
provincie Uruzgan. De bijdrage be-
stond uit het versterken van het Af-
ghaanse leger en politie, het on-
derwijs, de gezondheidszorg, de 
positie van vrouwen, de infrastruc-

tuur, de plattelandsontwikkeling 
en de private ontwikkeling.

Cindy: ,,Tot het moment van uit-
zending had ik binnen het leger 
een logistieke functie. Ik was met 
anderen verantwoordelijk voor de 
bevoorrading en ondersteuning 
van de gevechtseenheden. Hierbij 
werkten we nauw samen met de 

transportcompagnie.”

Taken
,,In het kamp in de plaats Tarin 
Kowt was ik beheerder van het 
munitiecomplex. Ik zorgde voor 
de uitgifte van munitie aan de ge-
vechtseenheden en nam het ook 
in. Een andere taak was die van ge-
vangenisbewaker. Als er (vermoe-
delijke) Talibanstrijders werden op-
gepakt kwamen ze tijdelijk bij ons 
op het kamp in de gevangenis. Een 
andere functie die ik bekleedde 
was die van ‘Female Searcher bij de 
mariniers’. Ik moest vrouwen fouil-
leren tijdens een patrouille”, aldus 
Cindy.

Patrouilles
Cindy vertelt over een aantal ge-
beurtenissen die haar sinds haar 
verblijf in Uruzgan zijn bijgeble-
ven. ,,De eerste dag dat ik in Kamp 
Holland was, was het meteen raak. 
Er vond een raketaanval op ons 
kamp plaats. Gelukkig viel de raket 
op de buitenring en was er niets 
aan de hand. Ik dacht wel even-
tjes ‘Oké, Her I am!’ en was meteen 
bij de les’. Omdat ik verantwoor-
delijk was voor de logistiek zou ik 
gedurende mijn uitzending alleen 
binnen het kamp blijven. Destijds 
maakten vrouwen geen onderdeel 
uit van het korps mariniers (in-
middels wel). De mariniers gingen 
vaak met voertuigen en/of lopend 
op patrouille om quala’s te zuive-
ren (huizen doorzoeken) en vehi-

cle checkpoints uit te zetten Daar-
bij kwam het voor dat ook de per-
sonen die in de huizen en/of voer-
tuigen zaten, gefouilleerd moes-
ten worden. Omdat een man daar 
absoluut geen vrouw mag zien, 
(vrouwen lopen daarom altijd in 
een boerka), laat staan fouilleren, 
waren de mariniers op het kamp 
op zoek naar een dame die met ze 
mee wilde gaan om de vrouwen 
en/of kinderen te fouilleren. Dat 
leek mij wel wat, want dan zag ik 
wat meer.

Ik ben drie keer voor meerdere da-
gen buiten de poort op patrouille 
geweest. Het was een super erva-
ring, spannend, interessant en heel 
uitdagend. Voor mijn gevoel deed 
ik nu ‘het echte werk’. Ik liep daar als 
20-jarig meisje (1.63 m lang) tus-
sen allemaal grote stoere gespier-
de mariniers. Ze hadden wapens 
met allerlei peppie dingen (nacht-
kijker etc.) erop. Ik liep met een ka-
le Diemaco C7. Wanneer we door 
een sloot moesten lopen, stonden 
de meeste mannen tot hun knieën 
in het water, terwijl het bij mij tot 
de navel kwam. We zijn ’n keer aan-
gevallen tijdens een patrouille. On-
der begeleiding van Apaches ge-
vechtshelikopters konden we te-
rug naar het Kamp lopen.”

Cultuurschok
Er ging een wereld voor Cindy 
open. ,,De eerste keer dat ik Kamp 
Holland verliet, om samen met 
het Korps Mariniers op patrouil-
le te gaan, wist ik niet wat ik zag. 
Ik dacht echt dat ik in de Middel-
eeuwen was beland. Mensen in 
gewaden, op blote voeten, ou-
de slippers, paard en wagen. Al-
les oud, sto�g en aftands. Het was 
een heel bijzondere wereld! Eigen-

lijk ook een cultuurshock. ‘Dat dit 
nog bestaat in 2010’, dacht ik toen. 
Ook verbaasde ik me over hun hui-
zen. ‘Dat ze daarin kunnen wonen’, 
dacht ik. Het ‘interieur’ bestond uit 
wat kleedjes, doeken en een vuur-
tje om te stoken. Ze poepten en 
plasten in hun eigen tuin, had-
den geen stromend water. Het viel 
mij trouwens op hoe bang de Af-
ghaanse vrouwen waren en hoe 
monddood ze waren gemaakt. Dit 
heeft echt indruk gemaakt.”

Berm bom
Aan het einde van de missie ko-
men twee Nederlandse mariniers 
om als zij met hun voertuig op een 
berm bom rijden. Deze gebeurte-
nis grijpt Cindy nog steeds aan. 
,,De kisten met de lichamen van de 
omgekomen mariniers stonden tij-
dens de terugvlucht in het vlieg-
tuig waarmee ik terug naar Ne-
derland vloog. ,,Dit was heel dub-
bel; aan de ene kant was ik blij dat 
ik terug ging en wist ik dat mijn fa-
milie mij vrolijk stond op te wach-
ten op Eindhoven Airport, maar 
aan de andere kant wist ik ook dat 
de familie van de omgekomen Ma-
riniers daar ook hun zoon/man/
vriend stond op te wachten. Pas 
op dat moment besefte ik: ‘Zo had 
ik ook naar huis kunnen gaan…’ Ik 
moet ook steeds aan hen denken 
als we op 4 mei alle, door oorlog 
omgekomen slachto�ers, herden-
ken”, aldus Cindy.

Sterker
De missie en haar Defensieverle-
den heeft impact gehad op Cindy’s 
leven. ,,Het heeft mij als persoon 
sterker gemaakt. Ik ben trots dat 
ik dit heb mogen meemaken en 
zie het echt als één grote levens-
ervaring, die ik de rest van mijn le-
ven zal meedragen. Ook vond ik 
het bijzonder om te ervaren hoe je 
in korte tijd een sterke kameraad-
schappelijke band met elkaar op-
bouwt. Er heerste een ontspan-
nen sfeer in het kamp. Ik ben de si-
tuatie waarin wij hier verkeren erg 
gaan waarderen. Door wat ik daar 
gezien, gedaan en ervaren heb, 
ben ik er achter gekomen hoe be-
voorrecht wij in Nederland zijn. Al-
les is hier goed geregeld. De luxe 
en de dingen die wij gewoon vin-
den zijn goed beschouwd eigenlijk 
helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Band
Cindy leerde in 2011 haar huidi-
ge partner Marco binnen Defen-
sie kennen. Ook hij is uitgezonden 
geweest naar Afghanistan. Cindy: 
,,Toen kenden we elkaar nog niet. 
Het is �jn dat je beiden precies 
weet waarover je praat, dit maakt 
het allemaal een stuk gemakkelij-
ker en leuker. Je kunt wel een he-
leboel vertellen aan mensen die er 
nooit geweest zijn, maar het beeld 
dat zij dan krijgen klopt nooit pre-
cies. Wij weten waar we over pra-
ten en dat maakt onze band heel 
sterk.”

Kent u ook mensen met een oor-
logsverhaal, of met een verhaal 
over een Vredesmissie, meld het 
de redactie. Dit kan door een be-
richt te sturen naar redactie@
castricummer.nl.

Tot 1 oktober van dit jaar viert Nederland dat het 75 jaar terug werd bevrijd van de bezetter. De 
krant besteedt hier aandacht aan door overlevenden van de oorlog en deelnemers aan Vredesmis-
sies aan het woord te laten.

Cindy Theissling ervaart, na haar verblijf in Afghanistan, nog meer hoe bevoorrecht wij hier zijn. (Foto: Henk de 
Reus)

Cindy in actie op de schietbaan in ‘Kamp Holland’. (Foto: aangeleverd)

De Vredesmissie groep LSD 11 (Logistiek Support Detachement). Helemaal links staand: Cindy. In het midden (staand) Prins Willem Alexander die toen 
op bezoek was. (Foto: aangeleverd)

Cindy, samen met Nederlandse en Slowaakse collega’s. (Foto: aangele-
verd)

Tijdens een voetpatrouille weet Cindy zich omringd met Afghaanse kin-
deren, die de soldaten wel interessant vinden. (Foto: aangeleverd)

Een quala (Afghaans huis) aan de buitenkant. (Foto: aangeleverd)

Een quala (Afghaans huis) van binnen. (Foto: aangeleverd)
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Inwoners van Limmen kiezen
mascotte voor Conquista

Limmen - Afgelopen februari kon-
den de basisschoolkinderen in 
Limmen meedoen aan een ont-
werpwedstrijd. De vraag was ‘ont-
werp een mascotte voor jongeren-

centrum Conquista’. Daarop volg-
den tientallen zeer creatieve in-
zendingen. Uiteindelijk kozen de 
medewerkers van Conquista hun 
twee favoriete ontwerpen uit: Su-
zette’s fantasiedier en Joep’s palet.
Beide tekeningen waren zo mooi 
dat het niet lukte om tot een de�-
nitieve beslissing te komen. Daar-
om werd aan de inwoners van Lim-
men gevraagd te stemmen op hun 
favoriete ontwerp. Drie dagen lang 
kon er via een poll gestemd wor-
den. 
Tot afgelopen vrijdag één van de 
jongerenwerkers aanbelde bij Su-
zette en bekendmaakte dat haar 
‘fantasiedier’ de meeste stemmen 
gekregen had. En daarmee is de 
nieuwe mascotte van Conquista 
geboren. En hij is inmiddels ook 
gedoopt tot: Conchito! 
Joep en Suzette hebben beiden 
een prijs gekregen voor hun pres-

tatie. En voor alle kinderen die ook 
een ontwerp hebben ingeleverd 
ligt er een presentje klaar dat kan 
worden opgehaald zodra Conquis-
ta weer open mag.

Suzette maakte het winnende ont-
werp. (Foto’s: aangeleverd)

Sobere maar bijzondere 
dodenherdenking

De vrijheid van vandaag

Bedekte monden, met handen of 
met kapjes.
Gebonden handen, aan elkaar en 
niet aan andere.
Beperkte vreugde, omdat het niet 
mag of kan.
Voorzichtige ontmoetingen, om-
dat we zo moeten zijn.

En het voelt heel vreemd, bizar, ge-
vangen.
Het voelt oneerlijk, onwerkelijk, be-
angstigend.
Radeloos, eenzaam, het lijkt alle-
maal niet waar.
Dat kleine virus en die grote oor-
log, lijken op elkaar.

Maar ...

gelukkig zijn we nog steeds vrij.
Om te praten over onze zorgen, 
om te zijn wie we zijn.

Om te zeggen wat we willen, om te 
spelen en te delen.
Om te dansen en te springen en te 
genieten van het leven

dat van ons is, dat we zelf mogen 
leiden.
Waarvoor jaren lang is geleden, 
gestreden om het te bevrijden.
Maar toen streden we tegen el-
kaar, konden we niemand vertrou-
wen,
was er geen tijd en was het geen 
tijd om van elkaar te houden.

En dat kleine virus en die grote oor-
log lijken toch echt wel op elkaar.
Maar we zijn nu vrij, hebben lief, 
houden van, staan voor elkaar 
klaar.
Weliswaar op afstand, maar heel 
puur en oprecht.
Strijden we niet tegen elkaar, maar 
zijn we één in dit gevecht.

Lieke Jacobs VWO 6 Bonhoef-
fercollege

Vrije tijd, wat moet je ermee?

De mensen zitten thuis
Hebben opeens meer tijd
De vrijheid om leuke dingen te 
doen

Maar ze zijn het niet gewend
Snel genoeg wil men weer naar 
buiten
Maar dat mag niet, alleen op an-
derhalf meter

Weten ze niet dat we jaren lang 
hebben gestreden
Jarenlang om te zijn wie je bent
Jarenlang gestreden om vrijheid
En nu weten we niet wat we ermee 
moeten

En toch
De vrijheid die we nu 75 jaar heb-
ben
De vrijheid om je te vervelen
Daar zijn we heel dankbaar voor

Eline Jordens VWO 6 Bonhoef-
fercollege. (Foto’s aangeleverd)

Castricum - Hoe organiseer je als gemeente een dodenherdenking zonder publiek, waarvan toch ie-
dereen getuige kan zijn? Dan nodig je Omroep Castricum uit om opnames te maken, die ‘s avonds 
bekeken kunnen. Het is immers belangrijk om de mensen te gedenken die hun leven hebben ge-
geven voor onze vrijheid. Zo was te zien hoe de burgemeester om 10.00 uur een krans legde bij de 
oorlogsgraven naast de dorpskerk. Ook was te horen hoe Sabina Frogel de namen las van de Jood-
se oorlogsslachto�ers bij het Joodse monument naast het Oude Raadhuis en het kaddisj uitsprak, 
een Joods gebed ter herdenking van de doden. Na de kranslegging bij de Pancratiuskerk was er om 
11.00 uur een plechtigheid bij het monument voor de gevallenen. De burgemeester hield daar een 
toespraak en twee leerlingen uit VWO 6 van het Bonhoe�ercollege lazen het gedicht voor dat ze 
schreven in het kader van 75 jaar vrijheid. Omdat in deze beide gedichten een belangrijk verband 
gelegd wordt tussen vrijheid vroeger en nu, hieronder hun gedichten:

Goudvissen in slotgracht gemeentehuis
Castricum - Niet echt een slotgracht zoals bij kastelen, maar toch ook een belemmering om dicht bij de 
raampartijen van het gemeentehuis te komen. In deze slotgracht vele planten die met de kopjes boven 
de waterlijn beginnen uit te komen. Verder krioelt het van de goudvissen, klein, iets groter, groter tot heel 
groot. Naar zeggen van de afdeling Communicatie ,,Waren ze vorig jaar al aan komen zwemmen, of gedo-
neerd. Wij zijn in ieder geval blij met leven rondom het gemeentehuis nu het binnen zo rustig is.” Gezien 
het ruime bassin kunnen ze behoorlijk uitgroeien, is de verwachting. Trouwens, de slotgracht blijkt geen 
o�cieel viswater, dus verboden te vissen. (Tekst en foto: Aart Tóth)

Online voorstelling 
over 75 jaar vrijheid
Castricum - Al geruime tijd is de 
projectgroep SuperDunes be-
zig met de voorbereiding van 
een speciale voorstelling ter 
gelegenheid van 75 jaar vrij-
heid. Initiatiefnemer is liedjes-
schrijver en cameraman Chris 
Kesting.

Het betreft een korte voorstelling 
(van ongeveer twintig minuten) 
met muziek en verhalen die te-
rugblikken op de Tweede Wereld-
oorlog. Opvallende elementen 
zijn een liedje over Anne Frank en 
het indrukwekkende Stilte na de 
Storm, dat door het programma 
heen is gevlochten. Door het co-

ronavirus zijn er geen fysieke op-
tredens mogelijk. Daarom wordt 
een digitale versie van de voor-
stelling via YouTube aangebo-
den. Iedereen kan het dus via lap-
top, tablet of televisie gratis bekij-
ken. Het programma wordt volle-
dig ondertiteld, zodat ook oude-
ren het goed kunnen volgen. Su-
perDunes hoopt dat velen zul-
len kijken en daarmee op een 
mooie manier 75 jaar vrijheid zul-
len herdenken en vieren. De mi-
nivoorstelling is te zien via www.
chriskesting.nl/75jaarvrijheid en 
wordt in de eerste week van mei 
ook uitgezonden op CTV. (Foto: 
aangeleverd)

Groene route:
Open Tuinenweekend gaat beperkt door

Ook tijdens de coronacrisis gaat 
moeder natuur gewoon door. Bo-
men bloesemen, planten bloeien 
en vogels zingen. Zo ook bij alle 
deelnemers aan ‘De Groene Rou-
te’, een groep samenwerkende 
tuineigenaren en kwekerijen die 
duurzaamheid hoog in het vaan-
del hebben. Juist in deze periode, 
waarin velen de natuur herontdek-
ken en met hun eigen tuin thuis 
aan de slag gaan, willen ze ande-
ren inspireren met hun prachtige 
tuinen en planten. In verband met 
de beperkende coronamaatrege-
len wordt het groepsevenement 
afgelast, maar sommige tuinen zijn 
wel geopend voor bezoek. Daarbij 
geldt een maximum van twee per-
sonen tegelijkertijd en dient ieder-
een voldoende afstand te houden. 
De Doornduyn, de 25.000 vierkan-
te meter grote natuurtuin van Ti-
neke van der Velden-Jonker, is ge-
vestigd aan de Duinweg 2 te Cas-
tricum. Deze tuin is op zondag 17 
mei geopend voor bezoekers. Kijk 
op www.degroeneroute.nl voor de 
geopende locaties elders in de re-
gio. (Foto: De Doornduyn)

Castricum - Op zaterdag 16 en zondag 17 mei is het jaarlijkse 
Open Tuinenweekend. Dit gaat door, maar wel met de nodige 
aanpassingen. In Castricum neemt de Doornduyn deel aan het 
evenement.

Uitbreiding service De Oude Keuken
Castricum - Wegens het suc-
ces van de afhaalservice breidt 
De Oude Keuken haar mogelijk-
heden uit. Klanten kunnen er nu 
van woensdag tot en met zon-
dag terecht. Brigitte van Campen: 
,,De leerling-medewerkers ston-
den te popelen om aan de slag te 
gaan. De combinatie met de posi-
tieve reacties op onze take-away 
maakte dat we de stoute schoe-
nen hebben aangetrokken en on-
ze service hebben uitgebreid.”

Vijf dagen in de week afhalen en 
daarnaast nu ook een bezorgser-
vice in Bakkum. De leerling-me-
dewerkers komen lachend op de 
bak�ets het eten bij de klanten 
thuis brengen. Deze week staat 
bij De Oude Keuken onder meer 
een gegrilde groenteschotel op 
het menu, waarbij men de keus 
heeft tussen lamsmerguez of gei-
tenkaas crumble. Tevens een ve-

getarische oosterse tomaten- of 
courgettesoep. Voor Moederdag 
is er nog iets extra’s in petto. Ver-
ras uw moeder, vriendin of vrouw 

met biologisch gesorteerd gebak! 
Kijk op www.deoudekeuken.net 
voor meer informatie. (Foto: aan-
geleverd)
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