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Door Hans Boot

Voor veel Castricummers is Marcel 
Steeman (1979) geen onbekende. 
Hij is al jaren actief lid van D66 en 
was hier wethouder voor onder 
andere Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer en Vervoer in de periode 
2014-2018. Daarna werd hij lid van 
Provinciale Staten en ging als regio-
adviseur werken bij het hoogheem-
raadschap Noord-Hollands Noorder-
kwartier. Fietsen staat bij Marcel 

hoog in het vaandel, zoals hij 
vertelt: ,,Tijdens mijn wethouders-
tijd en ook bij de provincie is het 
�etsen een van mijn stokpaardjes 
geworden.” Daarnaast is hij in de 
loop der jaren een echte Legofanaat 
geworden: ,,Ik heb er zelf in mijn 
jeugd mee gespeeld en ben er nu 
nog regelmatig mee bezig met mijn 
zoon Dorus. Hij is leerling in groep 6 
van basisschool Helmgras en ook al 
van jongs af aan een liefhebber van 
het Deense speelgoed. Het is er nog 

niet van gekomen om een keer naar 
Legoland te gaan, maar dat houdt 
hij nog tegoed.”

Stemmen
Omdat de fabrikant vroeger veel 
ideeën kreeg toegestuurd, werd de 
website Lego Ideas in het leven 
geroepen, waarop fans suggesties 
kunnen indienen. Marcel: ,,Ons idee 
om veilige �etspaden in Lego City te 
introduceren dateert al van 2015, 
toen Dorus een station kreeg waar 
tot onze verbazing een �etspad op 
de onderplaat ontbrak. Er zat wel 
een �etsje bij, maar meer ook niet. 
Eind januari van dit jaar hebben we 
ons digitale ontwerp ingestuurd. 
Het was wel even puzzelen om wat 
�etsjes te creëren, maar het is 
gelukt. Ook hebben we een 
verkeersbord voor een �etspad en 
een snelheidsbord met 30 km per 
uur gemaakt.” Vervolgens licht 
Marcel de verdere procedure toe: 
,,Je moet 10.000 stemmen binnen-
halen om kans te hebben dat je 
inzending wordt gehonoreerd. 
Daarin slaagden we in zo’n vier 
maanden tijd. Twee keer per jaar 
worden de setjes beoordeeld en 
krijgen de indieners bericht of ze er 
iets mee willen doen. Wij 
verwachten in het najaar daarover 
iets te horen. Als ze er ja tegen 
zeggen, ga je met de Legodesigners 
om tafel voor de echte uitvoering.”
  Lees verder op pagina 6

Castricum - Marcel Steeman en zijn 10-jarige zoon Dorus stonden de 
laatste maanden volop in het nieuws. Ze haalden zelfs de Belgische tele-
visie. Het duo ergerde zich eraan dat het speelgoed van Lego City geen 
�etspaden bevat. Bij Lego Ideas werd daarom digitaal een ontwerp inge-
diend, waarop 10.000 steunbetuigingen volgden.

Wordt Lego fietsvriendelijk?

Dorus met vader Marcel die het ingediende ontwerp toont. Foto: Hans Boot

Limmen - Het is de enige tuin ter wereld met een collectie van historische voorjaarsbolgewassen: de Hortus Bulborum 
in Limmen. Hij staat nu in volle bloei en is ook dit jaar een lust voor het oog. Alleen: hij mag niet open. ,,Het is ontzet-
tend jammer, want er is het hele jaar heel keihard door vrijwilligers aan de tuin gewerkt. Dan wil je anderen ook laten 
zien.” Tekst en foto: Henk de Reus.                           Lees het hele verhaal op pagina 6

De Hortus mag weer niet open
PUZZEL MEE!  

  ELDERS IN DEZE KRANT

Castricum - Op maandag 24 mei is 
het Pinksteren. Dat heeft consequen-
ties voor het werkproces achter de 
schermen van deze krant. 
Op woensdag 26 mei verschijnt de 
nieuwe editie zoals u gewend bent, 
maar de deadline voor het aanle-
veren van kopij wordt eenmalig 

vervroegd. Wilt u sportverslagen, 
persberichten of ingezonden brieven 
aanleveren? 

Uw materiaal dient uiterlijk vrijdag 21 
mei om 12.00 uur bij ons binnen te 
zijn, zodat het die middag nog door 
ons kan worden verwerkt.

Deadline in verband 
met Pinksteren vervroegd

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

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

Burgemeester Mooijstraat 24  
in Castricum 

www.pilkesfietsen.nl

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

KIPBURGER
4E GRATIS
SOEP V/D WEEK:

ASPERGESOEP  € 3,99 
MET HOLLANDSE ASPERGES

VLEESWARENTRIO 
BACON

KATENSPEK
6 BIO EIEREN  € 5,99

MAALTIJD V/D WEEK   VOOR 2 PERS.
NASI + SATÉ  € 6,99

8,95100% PUUR NATUUR
ROOMBOTER, CITROEN, EI, SUIKER EN BLOEM 
OP KLASSIEKE FRANSE WIJZE

TARTE CITRON
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EDITIE 12
CASTRICUM,AKERSLOOT 
BAKKUM, LIMMEN, DE WOUDE

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

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

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

Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactie@castricummer.nl
Raimond Bos

Redactie
weekblad@castricummer.nl
Mardou van Kuilenburg

Correspondenten
Henk de Reus
Hans Boot
Aart Tóth
Ans Pelzer

Directie
Frits Raadsheer 

Bladmanager
Veroni Pereboom

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 16.425

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

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

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

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

WWW.CASTRICUMMER.NL

DONDERDAG 13 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 09.00 uur. ds. J. 
Kubacki. Hemelvaartsdag

R.K. St. Pancratiuskerk
09.15 uur,  pastor Anton Over-
mars met voorzang van leden 
van Jubilate, Hemelvaartsdag.

ZATERDAG 15 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk 
19.00 uur, pastor Anton Over-
mars met voorzang van Annie 
Assendelft en Ria Peters.

H. Corneliuskerk Limmen
19.00 uur: Meditatieve viering 
met gemengde zanggroep. 
Voorganger: de heer Pastor J. 
Olling. Er zijn 45 kerkgangers 
welkom tijdens de viering,  na 
reservering. U kunt uw reserve-
ring doorgeven via pastor@
corneliuskerk-limmen.nl

ZONDAG 16 MEI
Protestantse Kerk Castricum, 
Dorpskerk. 10.00 uur. ds. S. 
Neufegelise. Te beluisteren op 
Radio Castricum en te volgen via 
een livestream; link op www.
pkcastricum.nl

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

Evangeliegemeente 
Castricum, Nieuw Geesterhage 
Geesterduinweg 3. 10.00 uur, Els 
van Slooten.

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

DINSDAG 18 MEI
R.K. St. Pancratiuskerk
09.00 uur, pastoor Kaleab.

KERKDIENSTEN

AVOND-, NACHT- EN 
WEEKENDDIENST

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

WAARNEMING
Op werkdagen is er een onder-
linge waarneemregeling voor 
en door praktijken Bakker, 
Hoekstra, Coppoolse, v/d 
Maarel en Mohammadnia. Info 
via websites, deurposters en 
telefoonbandjes. Praktijk 
Coppoolse gesloten tot en met 
14 mei

HUISARTSEN

Door Henk de Reus

André en Nel werden beiden in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in 
Amsterdam geboren, zij het dat hier 
een jaartje tussen zat. André zag in 
1935 het levenslicht. Het gezin had 
twee kinderen. André´s vader had een 
levensmiddelenbedrijf. Nel werd in 
1936 geboren. Ze was enig kind. Haar 
vader verdiende de kost als � nancieel 
adviseur bij een verzekeringsbedrijf. 
André woonde aan de Ceintuurbaan 
en Nel in de Van Woustraat. Dat ze 
dicht bij elkaar woonden leidde er ook 
toe dat ze op dezelfde middelbare 
school belandden. André: ,,Ik moest 
een jaartje langer de lagere school 
doen omdat ik nog te speels was voor 
het voortgezet onderwijs. Hierdoor 
kwam ik op de Mulo wél in dezelfde 
klas als Nel terecht. Ik � etste elke dag 
voorbij haar huis als ik naar school 
ging. Ik zag Nel vaak voor haar huis 
touwtje springen. Ik vond het wel 
schattig en papte met haar aan. Het 
was het begin van onze verkering. We 
waren veertien en vijftien jaar. Ik 
haalde Nel elke dag op als ik naar 
school ging. We hebben ook samen 
examen gedaan.”

Verliefd
Nel was meteen verliefd op André. ,,Hij 
was ontzettend aardig voor mij. Dit 
had ik met andere jongens nog niet 
meegemaakt.” André zette een subtiel 
charmeo� ensief in. ”Ik had in die tijd 
voldoende zakgeld en haalde elke keer 
in de pauze gebak voor ons tweeën. 
Feitelijk heb ik Nel met eten en drinken 
gestrikt. Ik vond haar een leuk meisje 
omdat ze spontaan, eerlijk en gemoe-
delijk was.”

Vegetarisch
Aan één ding moest André wel even 
wennen toen hij bij zijn toekomstige 
schoonouders over de vloer kwam. Het 
gezin was vegetarisch en dronk geen 
alcohol. ,,Als ik bij Nel thuis had 
gegeten en weer vertrok, haalde ik 
vaak aan de overkant van de Ceintuur-
baan een kroketje. Naarmate we langer 
verkering hadden wist ik Nel zover te 
krijgen dat ze met haar principes brak 
door haring en rookvlees te leren eten.” 
Tja, ‘als de liefde diep zit heb je er alles 
voor over’, zal Nel gedacht hebben.

Vakantie
André en Nel zijn vijf jaar verloofd 
geweest. In deze periode wilden ze 

een keer samen op vakantie. Nel was 
toen net 21. André: ,,Ik moest de vader 
van Nel wél vooraf laten zien dat er 
dubbele kamers waren geboekt, 
anders mocht zij niet mee. We hebben 
dit spelletje maar meegespeeld, inclu-
sief de eigenaar van het hotel. Het ging 
erom dat ze thuis met een gerust hart 
zaten.” André laat in het midden of de 
spelregels tijdens het verblijf in het 
hotel werden aangepast.

Trouwdag
De trouwdag op 9 mei 1961 herin-
neren beiden zich nog goed. André 
huurde voor deze gelegenheid een 
jacquet en een hoge hoed. André: ,,M’n 
schoonvader betaalde de bruiloft, 
maar stelde als voorwaarde dat er 
geen alcohol werd geschonken. 
Zonder alcohol moest het immers ook 
gezellig kunnen zijn. Ik heb mij er 
keurig aan gehouden, maar ik zag af 
en toe wel een paar familieleden 
zonder AA brevet naar een lagere 
verdieping afdalen. Drie keer raden 
waarom.”
Na de bruiloft reed het stel naar hun 

pas gekochte woning aan de Hendrik 
Casimirstraat. Hier werden in de loop 
der tijd zoon Harold en dochter Ellen-
Karin geboren. Sinds 1972 wonen 
André en Nel met veel plezier aan de 
Willem de Rijkelaan.

Arbeidsverleden
André werkte eerst als adjunct-direc-
teur, en later als directeur bij de Rai. Na 
vijf jaar werd hij systeemengineer bij 
IBM. Weer acht jaar later trad hij in 
dienst bij het Regionaal Computercen-
trum in de gemeente Wormer. Hij 
werkte hier tot zijn pensioen in 1994.
Vanaf zijn 63ste was André bestuurslid 
en later voorzitter van de bibliotheek. 
Ook was hij tien jaar voorzitter van de 
oudercommissie van de Sokkerwei-
school . Bij de gemeente Castricum 
was hij van 1994 tot 2002 wethouder 
Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Toen de kinderen wat groter waren 
werkte Nel als bestuursecretaresse bij 
de Algemene Woningbouwvereniging. 
Later werd ze secretaresse bij het 
Consultatiebureau. Ze was ook 
geruime tijd bestuurslid bij Aqua� t.

Hobby’s
Het echtpaar houdt van klassieke 
muziek. Ze gaan al 55 jaar samen op 
vakantie naar Ameland vanwege de 
rust op dit eiland. In het verleden 
gingen ze ook veel met de kinderen op 
vakantie. Zo deden zij onder meer 
Nieuw Zeeland aan.
Over hun gezondheid heeft het echt-
paar geen klagen. Nel begint alleen 
wat vergeetachtig te worden. André 
zegt af en toe last te hebben van phpd 
(pijntje hier, pijntje daar), een 
syndroom dat meer mensen boven de 
60 kennen. Een geheim van hun lange 
relatie hebben zij niet. ,,Als je je aan de 
ander ergert moet je dit naar de ander 
uitspreken”, zegt Nel. ,,Anders ettert 
het onderhuids verder.” Dan gaat de 
bel en verschijnt burgemeester Mans. 
Hij komt de felicitaties namens de 
gemeente overbrengen.

Castricum - Zondag vierden André Lamme en Nel Lamme-Vermeulen hun 
diamanten huwelijk. Het vieren ervan wordt vanwege corona tot een 
latere datum uitgesteld. André en Nel leerden elkaar zeventig jaar 
geleden op de middelbare school kennen. Het was liefde op het eerste 
gezicht. Sindsdien zijn ze onafscheidelijk.

Liefde voor Nel ontstond
bij het touwtjespringen

André en Nel Lamme zijn al 70 jaar onafscheidelijk. Foto: Henk de Reus

André en Nel op hun trouwdag op 9 mei 1961. Foto: aangeleverd
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Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl

Kans om een mantelzorger in ’t zonnetje te zetten

Iedere inwoner van Castricum die 
langdurige zorg en/of ondersteuning 
krijgt van een mantelzorger, kan 
eenmaal per jaar een waardering voor 
die mantelzorger aanvragen. 

Waardering vanuit gemeente
Met al hun belangeloze inzet zorgen de 
mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) 
in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen. De mantelzorgers zijn daardoor 

onmisbaar in de samenleving. Daarom 
kunnen zij van de gemeente een blijk van 
waardering krijgen in de vorm van een 
cadeaubon. Deze ‘mantelzorgwaardering’ 
is geen vergoeding voor onkosten, maar 
een bedankje voor de langdurige zorg en/
of ondersteuning die zij bieden.

Aanmelden 
Er worden wel voorwaarden gesteld voor 
deze aanmelding. Alle voorwaarden en het 
digitaal aanmeldformulier zijn te vinden 
op de gemeentelijke website op www.
castricum.nl/mantelzorg.Een digitale 
aanvraag kan alleen via DigiD van de 
zorgvrager. Een aanvraag via de DigiD 
van de mantelzorger, kunnen we niet in 
behandeling nemen. 

Als u geen gebruik kunt maken van 
internet dan kunt u een papieren 
‘aanmeldformulier mantelzorgwaardering 
2021’ opvragen bij de gemeente.
Jonge mantelzorgers ook recht op 
mantelzorgwaardering.

Ook kinderen die veel ondersteuning 
bieden omdat een gezinslid langdurig 
zorg nodig heeft, zijn mantelzorgers. Zij 
doen bijvoorbeeld allerlei extra klusjes 
zoals regelmatig boodschappen, koken 
of op broertjes en zusjes passen. Jonge 
mantelzorgers hebben ook recht op 
mantelzorgwaardering.

Wat krijgt de mantelzorger?
De gemeente bekijkt de aanvraag. Is 
de aanvraag terecht, dan ontvangt de 
mantelzorger binnen drie maanden na 
beoordeling een cadeaubon. Er zijn twee 
soorten bonnen, waaruit kan worden 
gekozen (VVV Online cadeaucode of een 
VVV cadeaubon met een waarde van  
€ 100,- ).

Meer informatie
Als u meer wilt weten over 
mantelzorg en het aanvragen van de 
mantelzorgwaardering kunt u terecht bij 
het Sociaal Team: www.castricum.nl/
aanvragen-en-regelen/sociaal-team

Je kunt maar één keer NEE zeggen!
Veel horecaondernemingen hebben grote 
nanci le pro lemen door de pandemie.

Daarom is het juist nu voor criminelen 
interessant om in de horeca te investeren. 
De grote contante geldstromen die in 
de horeca gebruikelijk zijn, maken het 
mogelijk om geld wit te wassen en 
bijvoorbeeld drugshandel of illegaal 
gokken te faciliteren in het pand van een 
ondernemer.

Criminelen bieden ondernemers in nood 
een ‘reddingsplan’ met snel contant geld. 
Dat lijkt aantrekkelijk, maar je loopt als 
horecaondernemer een groot risico als er 
vervolgens dit soort illegale activiteiten 
in jouw zaak plaatsvinden. Je kunt dan 
juridisch aansprakelijk worden gesteld 
voor strafbare feiten die in jouw pand 
of onder de vlag van jouw onderneming 
gepleegd worden. Je pand kan worden 
gesloten en de vergunning ingetrokken. 
Ook deinzen criminelen niet terug voor 
geweld en bedreiging.
Bedenk altijd: je kunt maar één keer 
zeggen.

Vraag hulp en advies bij de gemeente
Per 1 augustus 2020 is de Wet 
‘Bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur’ (Bibob) 
uitgebreid, waardoor gemeenten meer 
onderzoeksmogelijkheden hebben 
gekregen. Met deze wet kan de 
gemeente onderzoek doen onder andere 
naar partijen die een vergunning of 
subsidie aanvragen of meedoen in een 
vastgoedtransactie met de gemeente. 
De gemeente kan onderzoek doen naar 
de integriteit van niet alleen de aanvrager 
maar sinds kort ook naar zijn of haar 
directe omgeving bijvoorbeeld zakelijke 
partners. Zo kan de gemeente voorkomen 

dat criminelen of personen met mala de 
bedoelingen geld witwassen of een 
vergunning of subsidie misbruiken om 
strafbare feiten te plegen.
De gemeente kijkt bij een Bibob-
onderzoek onder andere naar de 
nanciering, de ac tergrond van 

de aanvrager van de vergunning 
en de onderneming en zakelijke 
samenwerkingsverbanden. 

En als je het niet vertrouwt?
Komen er mensen ongevraagd jouw 
horecazaak binnen of nemen ze 
telefonisch contact met je op? Noteer 
kentekens, telefoonnummers en onthoud 
bij een fysiek bezoek hoe ze eruitzien. 
Vraag rond bij horecazaken in de 
omgeving. Kent iemand ze? Zijn ze ook 
bij de buren geweest? Overleg met de 
wijkagent.
Denk je erover om te gaan samenwerken 
met een investeerder of jouw bedrijf te 
verkopen? Lijkt het aanbod te mooi om 
waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk 
ook. 
Wijs, bij twijfel, een ‘te mooi’ aanbod af. 
En als je er toch op in wilt gaan, lees de 
kleine letters, waar teken je exact voor?
Accepteer nooit contante betalingen. 
Vraag om het originele identiteitsbewijs en 
maak een foto/kopie. Is de investeerder 
een bedrijf? Vraag bij de Kamer van 
Koophandel gegevens op en kijk of het 
bedrijf een website heeft.
Zie je verdachte situaties in jouw 
omgeving, herken je de signalen die 
worden beschreven of ben je benaderd 
door criminelen? Meld dit dan bij de 
politie, de wijkagent of via 0900-8844. 
Anoniem melden kan bij Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000 of op 
www.meldmisdaadanoniem.nl 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken bekend dat de  
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Schoollaan 4 
in Limmen is verzonden op 26 april 2021. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 13 mei 2021 t/m 23 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. 
Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl  (via Plannen en Projecten/
Inzage procedures) en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: 
NL.IMRO.0383.OVL20Schoollaan4-VS01.

LET OP: in verband met het Corona virus is het gemeentehuis beperkt open. Wij 
verzoeken u dan ook eerst telefonisch contact (14 0251) op te nemen indien u de 
stukken in papieren vorm wilt inzien. 

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd, een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuurs-
recht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierec t versc uldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift niet 
opgeschort. Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem); 
voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
een verzoek is griffierec t versc uldigd.

Besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het 
perceel  Schoollaan 4 in Limmen
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 Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Aangevraagd

Achterlaan 5 in Castricum, het vergroten van de zomerwoning, datum ontvangst 
29 april 2021 (WABO2100946)
Adriaen Banckertsstraat 4 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, 
datum ontvangst 5 mei 2021 (WABO2100991)
Bogerdlaan 26 in Limmen, het wijzigen van raamkozijnen van de woning, 
datum ontvangst 2 mei 2021 (WABO2100965)
Bogerdlaan 26 in Limmen, het verplaatsen van het raamkozijn in de badkamer, 
datum ontvangst 2 mei 2021 (WABO2100967)
Dorcamp 44 in Castricum, het vergroten van de woning t.b.v. een B&B, datum 
ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100975)
Dr. Leenaersstraat 8 in Castricum, het vergroten van de woning, datum ontvangst 
4 mei 2021 (WABO2100980)
Dusseldorperweg 2 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 5 mei 
2021 (WABO2100987)
Geelvinckstraat 35 in Castricum, het bouwen van een bijgebouw t.b.v. mantelzorg, 
datum ontvangst 1 mei 2021 (WABO2100960)
Jan van Galenlaan 16 in Castricum, het plaatsen van een nieuw kozijn, 
datum ontvangst 30 april 2021 (WABO2100950)
Kapelweg 22 in Limmen, het aanleggen van een uitrit, datum ontvangst 5 mei 2021 
(WABO2100986)
Lindenlaan 103 in Castricum, het wijzigen van het gebruik  van de bestemming 
‘Groen’ en ‘Verkeer’, datum ontvangst 3 mei 2021 (WABO2100976)
Tulpenveld 2 in Limmen, het bouwen van een woning, datum ontvangst 3 mei 2021 
(WABO2100973)
Van Oldenbarneveldweg 9 in Castricum, het realiseren van 3 appartementen, 
datum ontvangst 30 april 2021 (WABO2100952)
Zeeweg 45 in Castricum, het wijzigen van de gevel, datum ontvangst 3 mei 2021 
(WABO2100974)
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. 
Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen.

Verleend

Den Burglaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 7 mei 2021 
(WABO2100622)
Kastanjelint 10 t/m 26 (even) te Limmen en Kastanjelint 1 t/m 29 (oneven) 
te Limmen (C 4734), het bouwen van 24 woningen, verzenddatum 6 mei 2021 
(WABO2002610)
Koningsweg 6 in Akersloot, het plaatsen van dakkapellen en het isoleren van het dak 
(legalisatie), verzenddatum 30 april 2021 (WABO2100623)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Den Burglaan 5 in Limmen, het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 7 mei 2021 
(WABO2100622)

Verlengen behandeltermijn

Hollaan 3a, 3b en 3c te Castricum (Beverwijkerstraatweg 152), het bouwen van 
3 recreatiewoningen, verzenddatum 6 mei 2021 (WABO2100220)
Zeeweg 8 in Castricum, het plaatsen van portalen, verzenddatum 30 april 2021 
(WABO2100536)
De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd

Het stukje over decorandus, de heer Fred Bakker moet zijn:

De heer Fred Bakker is medeoprichter, voorzitter en beheerder van de kinderboerderij 
‘Stichting ’t Dierenduintje’ in Castricum en zet zich al jarenlang in voor het dierenwel-
zijn. Hij geeft voorlichting aan bezoekers en begeleidt vrijwilligers met een beperking, 
dan wel afstand tot de arbeidsmarkt en begeleidt scholieren die een maatschappelijke 
stage bij de kinderboerderij lopen. 

Rectificatie gemeentenieuws 5 mei 

 Agenda raadsinformatieavond / commissie
 DINSDAG 18 mei 2021

Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp

19.30 – 20.45 Presentatie Regionale Energiestrategie 1.0 
  Pauze
21:00 – 21.45 Presentatie op initiatief van de fractie van GroenLinks door  
 architectenbureau KAW over koppelkansen woningnood en  
 woonverdunning 
21.45 – 23.00 Diverse presentaties rondom de sociale huur- en koop-
 woningenmarkt
  Commissie
21.00 – 22.30  Consultatie vervolgproces inzake locatie nieuwbouw Integraal  
 Kindcentrum (IKC) Bakkum

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

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

■■ RAADSSPREEKUUR 
Vertegenwoordigers van de verschillende 
gemeenteraadsfracties gaan graag met 
u als inwoner in gesprek tijdens het 
raadsspreekuur. 

■■ CONTACT 
Wilt u een verzoek doen, loopt u tegen 
een probleem aan of wilt u een idee voor-
leggen, meld u dan aan via de griffie per 
mail via raadsgriffie@castricum.nl, of tele-
fonisch via 088 909 7014, 088 909 7094 
of 088 909 7390. 

Aanmelden kan tot en met donderdag  
13 mei 12.00 uur. Het eerstvolgende 
raadsspreekuur is op maandag 17 mei. 

 Algemene informatie vergaderingen  
 gemeenteraad Castricum

 Agenda Raadsplein 20 mei 2021 
Agenda Raadsinformatieavond / commissie
Tijd Onderwerp
 Commissies
19.45 – 20.30  Bestemmingsplan Raadhuisplein 3 te Castricum (Eerste Kwartier)
19.45 – 20.30 Klimaatadaptatiestrategie en Uitvoeringsagenda regio Alkmaar
   Pauze
20.45 – 21.30 Quickscan culturele infrastructuur
20.45 – 21.45   Beleidsaanpak openbare laadinfrastructuur
21.45 – 22.30   Commissie Algemene Zaken* 
 1A Wijziging GR RHCA 
 2A Besluitenlijst raadsvergadering 22 april 2022
 2B Lijst van ingekomen stukken
 2C Lijst ter inzage gelegde informatie
 2D Mededelingen van het college
  - Algemeen
  - Uit de samenwerkingsverbanden
 2E - Vragen uit de raad
22.45 – 23.00  Raadsvergadering
    1 Opening en mededelingen
 2 Vaststellen agenda
 3 Debat raad
 A Actuele politieke onderwerpen
 4 Besluitvorming
 A DPO-onderzoek marktruimte supermarkt Bakkum (Stetweg) /  
     Kooiplein i.r.t. planvorming Kooiplein
 B Motie zelfwoonplicht bij (sociale) koopwoningen  
 C Wijziging GR RHCA (onder voorbehoud van commissie-
    behandeling)
 5 Sluiting

Kijk voor meer informatie  
op onze website:

www.castricum.nl

Bezoek
Raadhuisplein 1
1902 AC Castricum

Postadres
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Contact
14 0251 (zonder netnummer)

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

Volg ons
 gemeente.castricum
 gemeentecastricum
 Castricum_nl
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Bij dit Songfestival gaat het niet om 
de best spelende muzikant of beste 
zanger, maar om degene met de 
leukste en creatiefste muzikale 
inzending. Maak een video van een 
liedje naar keuze: dat kan een 
bestaand liedje zijn (bijvoorbeeld 
van het Eurovisie Songfestival) of 
iets wat je zelf hebt bedacht. Dit 
muzikale �lmpje maak je zo gek, 
leuk, grappig, creatief, origineel, 
vrolijk en opvallend mogelijk! In je 
video kun je bijvoorbeeld luchtgi-
taar (of een ander denkbeeldig 

instrument) spelen, playbacken, 
een zelf bedacht liedje laten horen, 
meespelen met een liedje op een 
zelfbedacht instrument (bijvoor-
beeld de pannen en deksels van je 
ouders), zelf een muziekinstrument 
maken, optreden in je zelfgemaakte 
out�t, een eigen videoclip maken, 
enzovoort. Doe wat jij wilt of leuk 
vindt, als het maar met muziek te 
maken heeft!
Natuurlijk kun je met deze 
wedstrijd ook een mooie prijs 
winnen. De winnaar van het Song-

festival Castricum wint gratis lessen 
bij Toonbeeld: een gehele cursus 
naar keuze óf een half jaar lessen op 
een muziekinstrument. En voor 
iedereen die meedoet aan dit Song-
festival is er sowieso een gratis 
proe�es naar keuze. Je video kun je 
insturen van 20 tot en met 28 mei 
2021: je hebt dus nog een weekje 
de tijd om een leuke video te 
bedenken en natuurlijk op te 
nemen.

Kijk voor meer informatie even op 
de website van Toonbeeld Geester-
hage (www.toonbeeld.tv/songfes-
tival). Daar staan de regels voor 
deelname en natuurlijk informatie 
over waar en hoe je je video kunt 
insturen.

Castricum - Terwijl volgende week in Rotterdam het Eurovisie Songfes-
tival georganiseerd wordt, houdt Toonbeeld in Castricum een eigen 
Songfestival! Doe mee aan het Douze Points Songfestival Castricum, 
georganiseerd door Toonbeeld Geesterhage, voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar.

Douze Points: Jouw inzending 
voor Toonbeeld Songfestival

Vervolg voorpagina

Nuyens: ,,We begrijpen dat we de 
gemeente landelijke regels moet 
volgen, maar ik begrijp de logica van 
de regels niet. Er mogen wel 40 
mensen een supermarkt of een 
meubelzaak in, maar we mogen geen 
bezoekers in de Hortus toelaten. Dit 
is nog wel in de buitenlucht waar de 
risico’s op besmetting veel kleiner 
zijn.”

Entreegelden
De uitleg van de regels bevreemdt 
Nuyens nog meer. ,,Omdat we geen 

openbare tuin zijn mogen we niet 
open. We he�en entreegeld en 
worden daarom gelijkgesteld met 
een dierentuin of pretpark. Dit is 
tevens de reden dat de Pluktuin en 
de Tuin van kapitein Rommel wél 
open mogen. Hier wordt geen 
entreegeld gevraagd, maar je kunt 
wel een donatie achterlaten. Het is zo 
ontzettend jammer, want er is het 
hele jaar heel keihard door vrijwilli-
gers aan de tuin gewerkt. Dan wil je 
anderen ook laten zien waarvoor je 
het deed. 
Bovendien moeten we het qua �nan-
ciële middelen hebben van entree-

gelden in een relatief korte periode. 
Je kunt, niet zoals bij een dierentuin 
of een pretpark, zeggen ‘we hopen 
de schade later in het jaar weer deels 
te compenseren’. Het is jammer dat 
de regels hiermee geen rekening 
houden.”

De redactie heeft uitgezocht hoe het 
zit met het criterium van de entree-
gelden. Het Dierenduintje heft 
immers geen entreegeld, maar mag 
toch niet open. Het blijkt toch net 
iets anders te liggen. Het Dieren-
duintje en kinderboerderijen vallen 
onder de vSKBN, een landelijke 
vereniging van en voor stads- en 
kinderboerderijen. Kinderboerderijen 
worden gelijkgesteld met dieren-
tuinen en deze mogen nog niet 
open. Volgt u het nog?

Castricum - Net als vorig jaar is de Hortus Bulborum vanwege corona 
gesloten voor bezoekers. Max Nuyens, verantwoordelijk voor de PR van 
de Hortus, kan zijn teleurstelling niet verbergen. ,,De Pluktuin en de Tuin 
van kapitein Rommel mogen wél open. Dit is niet te volgen.”

‘Logica regels niet te begrijpen’

Vervolg voorpagina

Tijdens het verzamelen van de 
steunbetuigingen heeft het bij 
vader en zoon Steeman niet aan 
publiciteit ontbroken. ,,We zijn 
benaderd door verschillende 
dagbladen en radioprogramma’s. 
Ook zijn we op de Belgische televisie 
geweest en in eigen land waren we 

te zien op het jeugdjournaal van 4 
mei en in Hart van Nederland op 6 
mei. 
De laatste maanden hebben we veel 
enthousiaste reacties gehad van 
legofans uit diverse landen, waarvan 
een groot aantal uit Tsjechië. Onze 
inzending heeft ook op websites 
gestaan van Duitsland en Engeland 
tot Amerika, Mexico en Japan aan 

toe”, aldus Marcel.
Op de vraag waaruit een mogelijk 
nieuw setje zou moeten bestaan, 
antwoordt Dorus: ,,In ieder geval 
moeten er �etspaden bijzitten, maar 
een paar �etsen, poppetjes en 
verkeersborden zou ik ook prachtig 
vinden. Als de �etsveiligheid in de 
hele wereld er maar beter van 
wordt!”

‘We krijgen reacties van 
Legofans uit de hele wereld’

Door Henk de Reus

Castricum/Limmen/Akersloot - 
Evenals vorig jaar was de 4-mei-
herdenking door corona sober van 
aard. Bij het Oorlogsmonument in 
Castricum werd de herdenking muzi-
kaal opgeluisterd door een zesmans-
formatie van Emergo. Anneke Klin-
kert las het gedicht ‘Geluk en 
ongeluk’ van Dietrich Bonhoe�er 
voor. Burgemeester Toon Mans hield 
hierna een toespraak waarin hij refe-
reerde aan de jaarthematekst van de 
�losofe en Denker des Vaderlands 
Daan Roovers. Na de twee minuten 
stilte en het Wilhelmus volgde de 

kranslegging door de burgemeester 
en Rebekah Binnendijk (8).
In Limmen legden burgemeester 
Mans en wethouder Falgun Binnen-
dijk een boeket bij de twee oorlogs-
graven. De burgemeester hield hier 
vervolgens een korte toespraak. 
Hierna volgde een groet bij de 
plaquette ter nagedachtenis aan de 
piloot en de navigator van het in de 
oorlog neergestorte Canadese vlieg-
tuig. Bij het Vredessymbool in Akers-
loot hield Wethouder Falgun Binnen-
dijk een toespraak en legde vervol-
gens, samen met zijn dochtertje 
Rebekah (8), een krans. Tekst en 
foto’s: Henk de Reus

4 mei 2021: sobere 
herdenking bij somber weer

Kranslegging door burgemeester Toon Mans en Rebekah Binnendijk (8).
Foto’s: Henk de Reus

Wethouder Falgun Binnendijk met zijn dochter bij de oorlogsgraven in Limmen. 

Wethouder Falgun Binnendijk bij het Vredessymbool in Akersloot.

Heiloo - In het kader van de Maria-
maand in mei organiseert het 
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter 
Nood, de bekende Maria-bedevaart-
plaats in Heiloo, drie Marialezingen 
en een feestweekend op 29 en 30 
mei, al dan niet digitaal. Vanuit 
verschillende invalshoeken wordt 
Maria belicht: Maria als moeder, 
devotie tot Maria en het leven van 
Maria in de kunst. 
Bezoek de website www.olvternood.
nl voor meer informatie.

Meimaand Mariamaand

Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo 
is de grootste Mariale bedevaartplaats 
in Nederland. Foto: aangeleverd
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Door Hans Boot

Het is waarschijnlijk een geluk bij 
een ongeluk dat Vitesse ’22 niet in 
1921 is opgericht, want dan zou de 
viering van het honderdjarig bestaan 
door corona een sobere aangelegen-
heid zijn geweest. De echte familie-
club pakte bij eerdere jubilea al �ink 
uit, maar de mijlpaal volgend jaar 
moet volgens voorzitter Jeroen 
Tromp natuurlijk de kers op de taart 
worden: ,,De voorbereidingen zijn 
ruim vijf jaar geleden gestart. De 
COVID-19-pandemie heeft wel voor 
wat vertraging gezorgd, maar achter 
de schermen is er hard doorgewerkt 
om met een spectaculaire start af te 
trappen. Tevens wordt er al een paar 
jaar met zes personen gewerkt aan 
een fantastisch mooi jubileumboek, 
waarin de afgelopen honderd jaar 
zijn vastgelegd in kleurrijke foto’s en 
mooie verhalen. Voor het jubileum is 

een speciale commissie ingesteld, 
die bestaat uit Koen Glorie, Marcel 
Krimp, Jacob Stuifbergen en Dennis 
Vermorken.”

Een stukje historie
Op initiatief van kapelaan Starren-
burg wordt de rooms-katholieke 
voetbalvereniging Vitesse opgericht 
op 11 mei 1922. De naam betekent 
in het Frans ‘snelheid’. De toevoeging 
van het jaartal wordt later noodzake-
lijk, omdat er meerdere clubs in ons 
land zijn die dezelfde naam dragen. 
Sinds september van dat jaar speelt 
Vitesse’22 in een katholieke bond. 
De kerk stelde eerst een deel van 
een terrein aan de Oudeweg (waar 
nu straten als Rusthof en de Jan 
Hobergstraat liggen) ter beschikking 
aan de vereniging. Later wordt er 
nog gebruik gemaakt van een 
weiland in de Oosterbuurt. In 1951 
wordt het sportpark aan de Puikman 

geopend, dat toen bestond uit drie 
speelvelden, zes kleedlokalen en een 
bestuursruimte. De grond is deels 
eigendom van de kerk en deels van 
de gemeente. De ingebruikname 
van een kantine, een overdekte 
tribune en een staantribune langs de 
Beverwijkerstraatweg heeft in 1959 
plaats.

De vereniging kan terugkijken op 
een reeks fraaie resultaten. Zo 
werden diverse kampioenschappen 
behaald en speelde het eerste team 
jarenlang in de tweede klasse KNVB. 
De club heeft altijd een bloeiende 
jeugdafdeling gehad en bracht ook 
veel talenten voort die doorbraken 
naar het betaalde voetbal. Voor-
beelden hiervan zijn de broers Nico 
en Jos Jonker, Dick Twisk, Arjan de 
Zeeuw, Thijs Sluijter en wat recenter 
Kees Luijcks en de broers Teun en 
Peer Koopmeiners. Vanaf 1945 wordt 

de club gesteund door een actieve 
supportersvereniging onder de 
naam ‘Blauw-Zwart’. Vitesse staat ook 
al sinds 1964 bekend om het grote 
populaire ‘Zilveren Hert-toernooi’ 
voor pupillen.

Climax
Verder laat de vereniging weten: 
,,Ondanks de bijzondere tijden is het 
de sponsorcommissie gelukt om de 
eerste sponsors aan het jubileum 
weten te binden, waaronder ook 
enkele sub- en hoofdsponsors. Iets 
waar we bijzonder trots op zijn. Op 
12 mei 2022 organiseert Vitesse een 
culinaire en inspirerende avond voor 
alle sponsors, die hebben bijge-
dragen aan het jubileum. Voor dit 
jubileum is er een nieuw logo 
ontworpen, waarin het getal 
honderd duidelijk zichtbaar is. Dit 
logo wordt komend jaar op de 
tenues en trainingspakken gedrukt 
van zowel de mannen- als vrouwen-
selectieteams. Daarnaast hebben 
alle leden en sponsors onlangs een 
jubileumeditie van het clubblad ‘De 
Climax’ in de brievenbus ontvangen 
met daarin informatie over de festivi-
teiten. Daartoe behoort ook een 
sportdag voor alle jeugdleden op 

vrijdag 6 mei 2022. Een van de hoog-
tepunten is vanzelfsprekend ook de 
reünie die een dag later wordt 
gehouden. Voor de jeugd vinden er 
vanaf nu al diverse challenges plaats. 
Voor meer informatie over de activi-
teiten wordt verwezen naar de 
website www.100jaarvitesse22.nl.”

‘Stalen Hert’
De o�ciële opening van het jubile-
umjaar vond zaterdag in aangepaste 
vorm plaats en was, behalve voor 
genodigden, alleen middels een 
livestream te volgen. Nadat er een 

indrukwekkende �lm van alle teams 
was vertoond, werd het woord voor 
de camera gevoerd door Jeroen 
Tromp en oud-voorzitter Hans Kaan-
dorp. Vervolgens werden er diverse 
vrijwilligers bedankt en in het 
zonnetje gezet, waaronder het kers-
verse erelid Nico Veldt. Vanwege de 
slechte weersomstandigheden was 
het ‘Stalen Hert’ al eerder onthuld. 
Dit beeld symboliseert het honderd-
jarig bestaan van een ijzersterke 
voetbalclub die niet uit Castricum is 
weg te denken.

Castricum - Het duurt weliswaar nog een jaar voordat de voetbalclub aan de Puikman een eeuw bestaat, maar 
dat neemt niet weg dat er vanaf nu diverse activiteiten en festiviteiten worden georganiseerd. Afgelopen 
zaterdag werd het jubileumjaar van Vitesse geopend en dat hoopt men op 14 mei 2022 feestelijk en coronavrij 
af te sluiten.

Aftrap jubileumactiviteiten 100 jaar Vitesse
De oprichtingsfoto van Vitesse. Foto: Oud-Castricum

Het nieuwe logo. 
Afbeelding: aangeleverd

Herman van Velzen gooit in naar Jan Zonneveld tijdens een wedstrijd eind jaren 30 op het terrein aan de Oudeweg. Op de 
achtergrond De Kern en de dorpskerk. Foto: Oud-Castricum

De jubileumcommissie bij het ‘Stalen Hert’. Van links naar rechts: Jacob Stuifbergen, 
Koen Glorie, Marcel Krimp en Dennis Vermorken. Foto: Hans Boot
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Publicatie vindt alleen plaats 
met toestemming van 
betrokkene(n). Uit privacy-
overwegingen kiezen steeds 
minder personen voor 
publicatie.

OVERLEDENEN
Castricum: 21-04-2021 Theresia 
Elisabeth Engelbart, weduwe 
van Johannes J. M. Knebel. 
22-04-2021 Peter Johannes van 
den Berg, echtgenoot van 
Johanna M. A. de Both. 28-04-
2021 Antje Greijdanus, weduwe 
van A. de Graaf. 
Limmen: 23-04-2021 Simon 
Cornelis Koot, echtgenoot van 
Martha J. van der Meij. 
Akersloot: 22-04-2021 Maria 
Dorothea Margaretha Wigman, 
echtgenote van Willem J. 
Lamberts. 26-04-2021 Cornelis 
Maarten Koppelaar, echtgenoot 
van Willemina A. Majoor. 27-04-
2021 Johanna Goudsblom, 
weduwe van Johannus Dekker. 
27-04-2021 Angélique Maria van 
der Weide.

GEBOORTES
Elders: 08-04-2021 Jonathan 
Devanio Nathaniël Richardson, 
zoon van Dwain L. A. Richardson 
en Mariël L. Bitter. 13-04-2021 
Joy Elisabeth Anthonisse, 
dochter van Jack D. Anthonisse 
en Maria E. Bos. 18-04-2021 
Danny Molenaar, zoon van 
Jeroen Molenaar en Daniëlle J. 
Lubach.

HUWELIJK/GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP

Castricum: 28-04-2021 huwelijk 
Egbert Masereeuw en Magalie G. 
F. Tracqui.

BURGERLIJKE 
STAND

Bakkum - Het was weer even wennen; de eerste streekmarkt in Bakkum van 
het seizoen begon onder wat moeilijke weersomstandigheden. Een hoop 
wind en bij de start zelfs een �inke regenbui. Nieuw zijn de Pinuts-noten en 
Italiaanse pesto’s. Daarbij natuurlijk de kaashandel, Biologische Slager, Bak-um 
broodbakkerij en groente en fruit. Zelfs �ets repareren was mogelijk bij 
Sander’s Fietsbus. Enkelen lieten vanwege het weer verstek gaan, maar zijn 
hopelijk volgende keer weer aanwezig. Nieuwkomers de volgende keer zijn de 
‘Tru�elsisters’ uit Limmen, met heerlijke ambachtelijke slagroomtru�els, maar 
ook in de smaken amaretto, advocaat, limoncello en tevens heerlijk brood-
beleg van pure cacao. Wat een lekkernijen op de woensdagse Streekmarkt in 
Bakkum! Tekst en foto: Aart Tóth

Eerste Streekmarkt gestart
Wind, regen en nieuwe uitbaters met genoeg bezoekers. 

Job Peters is de schoonzoon van 
Cees Poel en schrijft: ,,De boom die 
ons elk jaar weer het meest versteld 
doet staan van z’n pracht is de inmid-
dels meer dan honderd jaar oude 
Noord-Hollandse suikerpeer. Mijn 
schoonvader heeft mij verteld dat 
zijn opa (familie Duyn) de boom rond 
1910 heeft gepland als onderdeel 
van een boomgaard. Van de 
oorspronkelijke boomgaard is nu 
alleen deze perenboom nog over. Elk 
jaar in april staat de boom in bloei en 
gonst het van de insecten. Er zijn 

momenten in het voorjaar dat we 
letterlijk honderden koninginnen-
hommels zien genieten van de 
nectar.’’ De Noord-Hollandse suiker-
peer is een oudhollands ras met een 
grove vertakking. De boom is weinig 
gevoelig voor ziekten en geeft altijd 
vele honderden peren rond begin 
augustus en dat is vroeg voor een 
peer. Veel peren blijven er echter niet 
over, want de vogels beginnen al aan 
de peren als ze verre van rijp zijn. 
Nog een leuk detail is dat deze fruit-
boom niet op een aparte onderstam 
is geënt, zoals bijna alle fruitbomen 
van tegenwoordig. Echt lekker zijn de 
peren overigens niet. Heel lang 
blijven ze keihard met een razend-
snel omslagpunt naar droog en 
melig. De vogels denken er gelukkig 
heel anders over. De vruchten 
werden vroeger vaak gebruikt als 
stoofpeer: dan kunnen ze immers 
vroeg geplukt worden, vóór het 
omslagmoment naar droog en melig!

Heeft u ook een boom die u eens in 
het zonnetje wilt zetten? Stuur uw 
foto met verhaal via bomen@tran-
sitiecastricum.nl naar de werk-
groep Bomen Over Bomen. Tran-
sitie Castricum strijdt momenteel 
voor het herinvoeren van de 
kapvergunning in de gemeente 
Castricum. De werkgroep ‘Bomen 
over Bomen’ hoopt via www.peti-
ties.nl duizend handtekeningen in 
te zamelen om dit doel te 
bereiken.

Boom van de maand mei: 
suikerpeer
Castricum - Elke maand wordt door Transitie Castricum de boom van de 
maand gekozen. Lezers van deze krant kunnen zelf hun favoriete boom 
hiervoor nomineren. Niet alleen de boom zelf, maar ook het verhaal 
erachter, is daarbij van belang. Een verrassing deze maand voor Cees 
Poel, want de boom van de maand mei is zijn eigen suikerpeer. De twaalf 
meter hoge boom staat aan de Breedeweg, een van de oudste straatjes 
van Castricum.

De suikerpeer werd veel gekweekt 
voor de export, vooral naar Groot-
Brittannië. Foto: aangeleverd

Door Aart Tóth

Castricum - Heerlijk, heerlijk en nog 
eens heerlijk is in eerste instantie 
natuurlijk de uitroep als je het over 
patisserie De Roset hebt, die iedere 
Castricummer blindelings kan vinden 
in de Burgemeester Mooijstraat of in 
winkelcentrum Geesterduin. Ook in 
Heerhugowaard in winkelcentrum 
Middenwaard kom je De Roset 
tegen. Sinds vrijdag 7 mei is er nog 
een plaats waar je je vingers af kunt 
likken na een aankoop en wel 
Alkmaar in winkelcentrum De Mare, 
waar de vierde vestiging is geopend. 

Volop toeters, bellen en ballonnen 
natuurlijk en veel nieuwsgierige 
Alkmaarders die wel even wilden 
kennismaken met patisserie De 
Roset. Daarna natuurlijk ‘verkocht’ 
aan al die lekkernij. Het strekt erg ver 
om alle smullerij op te noemen, maar 
de appelkanjers, gevulde koeken, 
vele soorten tompouces, boter-
koeken en nog veel en veel meer 
hoef je alleen maar te ruiken en je 
gaat je direct opstellen voor de koop. 
Wij wensen Vince en Krista Spijker-
mans en natuurlijk het hele team van 
De Roset veel succes met deze 
uitbreiding van klasse lekkernijen.

Patisserie de Roset is groeiende
Feest en lekkernijen nu ook in Alkmaar. Foto: Aart Tóth

Castricum - Het Ondernemerfonds, 
de ondernemersgroep Dorpshart 
Castricum, verzon ook dit jaar iets 
leuks om Moederdag wat op te 
vrolijken. Dat gebeurde niet op 
Moederdag zelf, maar op de vrijdag 
ervoor. Het was die dag toch al druk 
vanwege de weekmarkt en de feeste-
lijke heropening van Xenos na 
verbouwing. Simone Veldt-Bakker en 
Ingrid Zonneveld van het Onderne-
mersfonds vonden dat Hein Poel de 

boel wel wat zou kunnen opvrolijken 
in Moederdagsfeer. De week ervoor 
gebeurde dat ook al tijdens de 
heropening van winkels, na de lock-
down, met rode lopers en ballonnen.

Nu liep de door René Streefkerk 
genoemde ‘dorpsclown’ als gekleurd 
heertje rond achter een kinderwagen 
uit de jaren 50, gevuld met bloemen 
om moeders in het dorpshart in het 
zonnetje te zetten.

Dorpsclown zet
moeders op voetstuk

Dorpsclown Hein Poel in de weer voor Moederdag. Foto: Simone Veldt-Bakker

Castricum - Vorige week dinsdag 
kreeg de politie via sociale media 
beelden te zien van een jongen die 
een mes bij zich droeg en een op een 
vuurwapen gelijkend voorwerp. De 
jongen droeg bovendien een bivak-
muts. Ondanks dat laatste kon hij 
worden herkend, waarop de politie 
direct een onderzoek startte bij hem 
thuis. Het ging om een 15-jarige 
Castricummer, die in aanwezigheid 
van zijn ouders door de politie werd 
bezocht. Daarbij werd het mes 
aangetro�en onder het kussen van 
de jongen. Hij deed er direct afstand 
van. Het mogelijke vuurwapen, dat 
ook op de foto’s te zien was geweest, 
zou van een 19-jarige vriend van de 
jongen uit Heemskerk zijn. Ook aan 
hem heeft de politie direct een 
bezoek gebracht. Het bleek te gaan 
om een zogenoemd air soft wapen 
van zijn vader. Zijn vader was er aller-
minst gelukkig mee dat zijn zoon het 
wapen had getoond en zou een 
hartig woordje met hem gaan 
spreken. Omdat de man een vergun-
ning heeft van de Nederlandse air 
soft sportbond voor het bezitten van 
dit wapen, werd het niet in beslag 
genomen.

Jongen gewapend
en met bivakmuts
op sociale media
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Akersloot - Mountainbiker Henk 
Verdonk junior uit Egmond aan den 
Hoef wist vorige week donderdag 
niet alleen de wekelijkse tijdrit te 
winnen, ook reed hij de snelste tijd 
ooit.Al direct in de eerste fase van de 
wedstrijd liet hij rondetijden noteren 
die ruim onder de vijf minuten 
lagen. 
De ditmaal als eerst startende Henk 
Verdonk junior maakte daarmee 
duidelijk uitzicht te hebben op zijn 
oude snelste tijd van 49.24 min over 
de tien omlopen. Het bleek werke-
lijkheid te worden.
Lees op www.castricummer.nl het 

uitgebreide verslag van deze tijdrit.

1. Henk Verdonk junior, Egmond aan 
den Hoef (49.01 min); 2. Dave van 
Kuilenburg, Heiloo  (50.30 min) 3. 
Vincent Beentjes, Castricum (51.10 
min); 4. Bob Scholten, Akersloot 
(51.47 min); 5. Koen Konst, 
Castricum (52.25 min); 6. Peter 
Dekker, Egmond aan Zee (53.25 
min); 7. Walter van Kuilenburg, 
Amsterdam (54.30 min); 8. Henk Jan 
Verdonk senior, Egmond aan den 
Hoef (58.05 min); 9. Alex Hageman, 
Limmen (58.24 min); 10. Sietse van 
der Weijden, Heiloo (59.48 min).

Henk Verdonk junior 
verpulvert parcoursrecord

Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg is blij het verloren zaal-
seizoen te hebben kunnen afsluiten 
op de eigen 2Beach-locatie. Door de 
versoepelingen per 16 maart konden 
naast de jeugd ook de volwassen 
weer in tweetallen starten. Dat was 
voor veel teamsporters een verade-
ming. Wie miste het samen zijn en 
samen sporten niet? Het zaalseizoen 
is nu afgerond en na de meivakantie 

start het beachseizoen weer. Het 
aanbod is ruim voor jong en oud, van 
beginners tot gevorderden. Doordat 
je bij beachvolleybal twee tegen 
twee speelt is het ook goed binnen 
de coronaregels uit te voeren. 

De locatie is door hard werk van vrij-
willigers uitgegroeid tot een sfeer-
volle sportplek en gaat aan zijn 
tiende seizoen beginnen.

Beachvolleybal weer van start
Beachvolleybal is een aantrekkelijke sport voor jong en oud. Foto: aangeleverd

Met slechts vijftien minuten op de 
klok voordat het startsignaal zou 
klinken, kreeg Hidde donderdag te 
maken met een lekke band. Geen 
�jne start, want tijd om de band te 
verwisselen was er niet. Gelukkig 
had hij een reservewiel paraat en 
kon hij alsnog tijdig aan de start 
verschijnen. 
Direct na het startsignaal stond 
Hidde �ink op de pedalen, om een 
Rus voor te zijn in het technische 
gedeelte. ,,Hierdoor was de start iets 
te snel. Ik moest weer even op adem 
komen, maar heb mezelf daarna 
weer goed kunnen herpakken.’’ Hij 
wist uiteindelijk als dertiende te �ni-
shen van de vijfentwintig 
deelnemers.

Zondag was het tijd voor de 
wegwedstrijd. De neutralisatie 
verliep heel hectisch, met veel 
geduw en getrek. Hidde: ,,We 
werden losgelaten en vrijwel gelijk 
was er een valpartij met een man of 
vier. Gelukkig kon ik die valpartij 
ontwijken.’’ Na vijftien kilometer 
werd Hidde gelost en sloot hij aan 
bij een groepje dat tot de �nish bij 
elkaar bleef. Bij de sprint werd hij 
tweede van dat groepje en elfde 
van de vijfentwintig renners. Gezien 
de resultaten van Hidde in 
Oostende is het EK nu nog niet haal-
baar. Intussen kijkt hij alvast uit naar 
de volgende wedstrijden, want: ,,Dit 
is waarvoor ik zo hard train!’’

Akersloot - Hidde Buur kijkt tevreden terug op zijn deelname aan de 
Worldcup in het Vlaamse Oostende. Vrijdag verreed hij er een tijdrit over 
dertig kilometer, zondag stond hij aan de start voor een wegwedstrijd 
over honderd kilometer.

Hidde Buur tevreden 
over prestaties in België

Hidde Buur zondag tijdens de Worldcup in Oostende. Foto: aangeleverd

Castricum - Nu de winkels iets meer 
vrijheid hebben en de terrassen weer 
open zijn, is Blue World de samen-
werking aangegaan met in eerste 
instantie de grotere horecabedrijven 

in de regio. Om de vernieuwde 
webshop van Blue World te 
promoten, staan bij de participe-
rende horecabedrijven borden met 
een QR-code die direct naar de 

webshop van Blue World leiden. Wie 
via de webshop of in de winkel een 
aankoop doet, maakt iedere week 
kans op een cadeaubon van één van 
deze horecabedrijven, die net als de 
retail en andere branches hard de 
lokale steun nodig hebben.

Iedere dinsdag gaat Blue World op 
bezoek bij één van de horecabe-
drijven, waar een medewerker van 
dit bedrijf de trekking zal doen. Deze 
trekking is te zien op de social-medi-
akanalen van Blue World, waarna de 
winnende klant telefonisch op de 
hoogte wordt gebracht. De deelne-
mende horecabedrijven staan in de 
advertentie elders in deze krant. Laat 
het mooie weer maar komen! 
Bekijk op www.blueworld.nl alvast de 
collectie en neem ook alvast een 
kijkje op www.zinqmode.nl, de 
andere winkel van dezelfde eigenaar. 
Staat een maat er niet bij, bel dan 
gerust even met de betre�ende 
winkel om te controleren of de maat 
nog bij de leverancier op voorraad is.

Blue World trakteert op terrasje

Blue World mode in winkelcentrum Geesterduin. Foto: aangeleverd

Castricum - Bij de plaatselijke ener-
giecoöperatie CALorie heeft men 
met veel onbegrip kennisgenomen 
van het raadsbesluit om de middelen 
voor het klimaat uit de gemeentebe-
groting van 2023 en verder te 
schrappen. 
CALorie meent dat naast Rijk en 
Provincie ook de gemeente een 
bijdrage zou moeten leveren. ,,Met 

Extinction Rebellion delen wij de 
analyse dat fors handelen dringend 
noodzakelijk is om de klimaatdoel-
stellingen te realiseren’’, laat de orga-
nisatie weten in een reactie. 
Het bestuur van CALorie sympathi-
seert met de doelstellingen van de 
manifestatie die door Extinction 
Rebellion voor komende vrijdag is 
aangekondigd. Inmiddels heeft ook 

het burgerinitiatief Reclame Fossiel-
vrij zich achter de manifestatie 
geschaard. Die organisatie pleit voor 
een landelijk verbod op fossiele 
reclame en sponsoring. 

Iedereen die vrijdag wil deelnemen 
aan de manifestatie, die op het 
Bakkerspleintje begint, kan zich via 
XRCastricum@gmail.com aanmelden.

CALorie: ‘Schrappen klimaat-
middelen onbegrijpelijke beslissing’

Akersloot - Klimmen over de storm-
baan, een supergroot dartspel en 
heel veel andere uitdagingen 
stonden vrijdag op het programma 
tijdens de Fun Games voor jeugd-
leden en introducés tot en met 10 
jaar. In totaal gingen 72 kinderen op 
verschillende tijden met leeftijdsge-
nootjes bij handbalvereniging Meer-
vogels’60 alle uitdagingen aan. 
Natuurlijk was er ook iets lekkers, een 
zoete traktatie en heerlijk fruit 
gesponsord door Froods by Rutger 
en Anita. De spelletjes werden 
grotendeels begeleid door de oudste 
jongens en meiden van het D-team, 

die na a�oop zelf ook de stormbaan, 
verzorgd door Jumping Kennemer-
land, nog even wilde uitproberen. 
Een hele geslaagde sportieve 
middag met blije gezichten. In de 
week van maandag 17 tot en met 
vrijdag 21 mei mag er weer worden 
meegetraind tijdens de open trai-
ningsweek voor de jeugd. Ook 
kinderen buiten Akersloot zijn van 
harte welkom om te komen trainen. 
Kom meedoen en ontdek hoe leuk 
handballen is! Kijk voor meer infor-
matie op www.meervogels60.nl of 
mail naar werving@meervogels60.nl 
voor meer informatie.

Jeugdactiviteiten bij handbal-
vereniging Meervogels’60

Door 72 kinderen werd vrijdag meegedaan aan de Fun Games. Foto: aangeleverd
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Europeaan; 7. muskietennet; 12. opstootje; 13. let-
ter van het Griekse alfabet; 14. zich gewichtig voordoen; 15. Euro-
pees Record (afk.); 17. wedstrijd tussen twee personen of partijen;
19. onvriendelijk; 21. ferrum (scheik. afk.); 22. borstbeen; 24. goe-
de gezondheid (voorspoed); 27. onderwereld; 28. lichaamsdeel;
30. ontkenning; 31. Europese Economische Gemeenschap (afk.);
32. militair hoofddeksel; 33. snel (vlug); 35. mist (zichtbare damp);
37. tegenovergestelde van dik; 38. allerlei prullen door elkaar; 41.
wat vervalst of niet echt is; 42. het jong van een kip; 44. afgebro-
ken vast deel van iets (stuk); 46. natuurlijk rood op het aangezicht;
47. Europese hoofdstad; 48. Nederlandse voetbalcub; 49. zuivel-
product; 50. door twee deelbaar; 52. land in het Caribisch gebied;
54. waar vier-daagse wandelaars vaak last van krijgen; 56. Vlaam-
se Televisie Maatschappij (afk.); 58. plooi of groef in de huid; 61.
Nederlandse rivier; 62. klein veelal stilstaand water; 64. waterloop;
65. zuiver; 67. Europese rekeneenheid (afk.); 68. ernstig; 70.
gesneden hengst; 72. Spaanse uitroep; 73. Frans brood (baguet-
te); 76. onderricht; 77. Nederlandse spoorwegen (afk.); 78. deel
van gelaat; 79. plaats in Duitsland; 81. romanum imperium (afk.);
82. tegenovergestelde van mager; 83. extreem (uiterst); 84. vruch-
tennat; 86. oprecht (gemeend); 87. deel van fiets.

Verticaal  1. iemand die ronddoolt en geen vast verblijf heeft; 2.
titel (afk.); 3. jongensnaam; 4. listig (gewiekst); 5. omwenteling
(buiteling); 6. rivier in Rusland; 7. specerij; 8. karakter (inborst); 9.
niet raak; 10. int. autokenteken Brazilië; 11. man van adel; 16.
plaats in Brazilië (afk.); 18. lidwoord; 20. ongehuwd (afk.); 21. vurig
(hevig); 23. strook grond langs een rijweg; 25. grondsoort; 26.
strook; 27. jongensnaam; 29. kleine handtrom voorzien van belle-
tjes; 32. woonvertrek; 34. voorzetsel; 36. gevierde sportbeoefe-
naar; 37. tweetal bij elkaar behorende personen; 39. de holte
onder de arm; 40. prijzen; 42. tint (blos); 43. verdieping; 45. deel
van gelaat; 46. binary synchronous communication (afk.) 51. naam
voor klein meertje; 53. lichaamsdeel; 54. echtgenoot van een
baron; 55. jongensnaam; 56. gierigaard; 57. binnenwater van eni-
ge omvang; 59. erwt; 60. met een lans gewapende ruiter; 62. voor-
jaarsbloem; 63. bewoner van Kroatië; 66. boomsoort; 67. Baski-
sche afscheidingsbeweging (afk.); 69. kansspel (waagstuk); 71.
Europeaan; 73. vlees aan stokje geregen; 74. letter van het Griek-
se alfabet; 75. inlandse gemeente op Java; 78. steen; 80. houten
kom (beker); 82. veiligheidsraad (afk.); 85. per persoon (afk.).
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Castricum - De bewoonster van een hoekhuis aan de Cieweg keek een paar 
weken geleden vreemd op toen zij in haar achtertuin, die grenst aan de Baart-
ven, een laadpaal voor elektrische auto’s ontdekte. Het bedrijf dat daarvoor 
verantwoordelijk was, had vooraf geen overleg gepleegd met de vrouw en 
had rucksichtslos een paar struiken verwijderd om de paal te kunnen plaatsen. 
Telefoontjes met de gemeente en andere instanties leverden aanvankelijk 
niets op. De aanhouder won echter ook in dit geval, want op 30 april werd de 
laadpaal keurig herplaatst op de openbare weg, waar deze ook thuishoort. 
Tekst en foto: Hans Boot

Verrast door laadpaal in de tuin

Door Hans Boot

De steigers rond het volledig gereno-
veerde NS-station van Castricum zijn 
nog maar net weggehaald en de o�-
ciële opening laat niet lang meer op 
zich wachten. Het bedrijf Poly-Ned 
mocht afgelopen donderdag echter 
weer een hoogwerker van stal halen 
om het doek van de luifel te 
herstellen. Daarin was waarschijnlijk 
in de nacht van 1 op 2 mei met een 
mes een gat aangebracht. 
ProRail gaat ervan uit dat het om 

vandalisme gaat en dat de dader via 
een van de dragende zuilen naar 
boven is geklommen, want daar zijn 
voetstappen gevonden. 
Daarom is aangifte gedaan en zijn er 
camerabeelden in de buurt 
opgevraagd. 
Om dit soort calamiteiten in de 
toekomst te voorkomen, is er inmid-
dels bekleding op de zuilen aange-
bracht en is beklimming niet meer 
mogelijk. Bovendien zullen er 
binnenkort camera’s op het station 
worden geplaatst.

Geföhnd
Vooralsnog is ervoor gekozen om het 
gat te dichten en niet de gehele over-
kapping te vervangen. Dan zouden 
de lampen, inclusief bedrading, 
verwijderd moeten worden en 
opnieuw worden teruggebracht. Dat 
zou volgens ProRail tienduizenden 
euro’s kosten. Nu is dus volstaan met 
een tijdelijke reparatie, waarover 
Peter Wardenier van Poly-Ned zegt: 
,,We zijn om 08.00 uur begonnen en 
drie uur later was de klus geklaard. 
Eerst is er een kruis in gesneden en 
dat is rond gemaakt om de krachten 
te verdelen. Vervolgens hebben we er 
van boven en van onderen een nieuw 
stuk doek tegenaan geföhnd om het 
gat te dichten.”

Gat in luifel station hersteld
Castricum - Het is een raadsel hoe het een waaghals gelukt is om bij de 
splinternieuwe luifel van het station te komen, maar tot grote schrik van 
ProRail bleek er na vorig weekend een gat in het doek te zijn gemaakt. 
Dat is inmiddels weer dichtgemaakt.

Het gat (links van de voorste lamp) is dicht en de hoogwerker kan worden weggereden. Foto: Hans Boot
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Door Henk de Reus

Achtergrond
Ton Rijkers volgde studies werktuig-
bouwkunde en bedrijfskunde en 
werkte in de metaalindustrie. Na 
verloop van tijd ging zijn aandacht 
meer uit naar de menselijke kant van 
arbeidsprocessen. Hij volgde de post 

hbo/opleidingen ‘Mens en arbeid’, 
‘Opleiding en training’ en ‘Filoso�e en 
spiritualiteit’ en was toen werkzaam als 
werkvoorbereider, arbeidsanalist en 
bedrijfsleider, docent, opleider, trainer 
en adviseur. Hij schreef boeken over 
opleiding, training, teambuilding, 
competenties, coaching en 
leiderschap.

Getriggerd
Wat bezielt iemand om op z’n tach-
tigste nog de behoefte te hebben om 
een boek met een boodschap te 
schrijven? Rijkers: ,,Kort na m´n 80ste 
begon er iets in mij te kriebelen. Tegen 
het einde van mijn leven wilde ik nog 
iets doen voor de maatschappij. Ik 
verdiepte me via verschillende boeken 
in de samenleving. Het werd mij 
ondertussen steeds duidelijker dat we 
in een mooie wereld leven, maar ook 
in een roofbouwmaatschappij. Bij mij 
rees de vraag ‘Hoe komen we spelen-
derwijs weg van de huidige wegwerp-, 
afval- en roofbouwmaatschappij 
zonder dat we door een grote klimaat-
ramp daartoe gedwongen worden?’ Ik 
werd getriggerd door het boek ‘De 
Donuteconomie’ van de econome Kate 
Raworth. In een �its ontdekte ik de 
waarde van de donut binnen zijn 
buitenste ecologische en zijn 
binnenste sociale grens. Het gaf mij 
zoveel inspiratie, inzicht en energie dat 
ik besloot om er wat mee te gaan 
doen. Ik startte met het schilderen van 
een abstract beeld van de donut-
economie (zie foto). Het goudgele 
gebied is de mondiale economie, 
gericht op de gezondheid van mens 
en aarde. De binnengrens van dit 
gebied is het sociaal fundament waar-
binnen de armoede zich afspeelt. De 
buitenste grens van de dampkring 
noemt Raworth het ecologisch plafond 
waarbinnen de vervuiling van de 
aarde, het milieu, het klimaat en het 
water zich manifesteert. De vier 
uithoeken rond de grauwe cirkel 
geven de zuivere sterrenlucht aan, 
zoals die mogelijk buiten de damp-
kring van de aarde zal zijn.”

Uitdaging
Toen het schilderij klaar was dacht 
Rijkers na over een vervolg. ,,Door mijn 
ervaring als schrijver rijpte het idee om 
over de problemen met betrekking tot 
economie, armoede, milieu en klimaat 
een praktisch boek te schrijven. Dit 
bleek nog een hele uitdaging te zijn. Ik 
wilde een toegankelijk en toepasbaar 
verhaal schrijven over de mens, de 
samenleving, de aarde en de mogelijke 
toekomst. Ik hoopte hiermee een 
bescheiden bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van de gezondheid van 
mens en aarde. 
Hiervoor is een goed functionerend 
economisch systeem nodig. Ik vroeg 
mij af hoe we het beste met elkaar 
kunnen samenwerken aan een betere 
samenleving, en aan onze aarde als 
een gezonde en leefbare planeet. Let 
wel, op zo’n manier dat er voor 
iedereen op den duur een win-winsitu-
atie ontstaat.”

Corona
Het concept lag begin februari 2020 bij 
de uitgever, maar toen kwam ineens 
corona. ,,Ik zag hoe het virus de mens 
en de economie teistert en onze 
samenleving ontwricht. Het virus 
legde wereldwijd bloot hoe kwetsbaar 
wij zijn als maatschappij. Het was voor 
mij reden om het drukken van het 
boek vooruit te schuiven en enkele 
hoofdstukken toe te voegen. Hierin ga 
ik ook in op de risico’s als de klimaat-
crisis niet op kordate wijze wordt 
aangepakt.”

Oplossingen
Het boek ‘Red de mens, red de aarde, 
begin in Nederland’ gaat over gezond-

heid, geld en geluk in een duurzame 
samenleving. Met zijn boek probeert 
de auteur de samenleving een spiegel 
voor te houden. Rijkers: ,,De huidige 
samenleving en de levenswijze van de 
mens maken ons mede veroorzakers, 
aanjagers en slachto�ers van de 
wereldwijde problemen. Onze manier 
van leven is niet alleen van invloed op 
onze welvaart en ons welzijn, zij ligt 
ook aan de basis van armoede, ziekte 
en wereldwijde vervuiling. In het boek 
doe ik voorstellen voor het invoeren 
van een nieuw pluriform economisch 
systeem, waarmee de vastgelopen 
economie uit het slop kan worden 
gehaald. Het bestaat uit een 
begrensde vrije markteconomie, een 
uitgebreide planeconomie en een 
nieuwe stationaire economie. De 
economische maatregelen zijn 
bedoeld om de armoede uit te 
bannen, de economische problemen 
die mede uit de coronacrisis zijn 
ontstaan op te lossen en de milieupro-
blemen binnen de grenzen te houden.”

Voor de oplossing van de economi-
sche crisis gaat de auteur in op 
aspecten als de invoering van een 
basisinkomen, een herziening van het 
belastingstelsel, een reorganisatie van 
de overheid, het begrenzen van de 
vrije markt en het opzetten van een 
herstelplan. Voor Ton Rijkers is het ‘nu 
of nooit’. Het is bijzonder en bewonde-
renswaardig dat iemand op z’n 83ste 
nog zo bevlogen is en zich betrokken 
voelt bij het welzijn van de generaties 
die na hem komen. Het boek is 
verkrijgbaar bij Uitgeverij Aspekt 
(www.uitgeverijaspekt.nl; ISBN 
9789464241297).

Castricum - ‘Het is 2050, de poolkappen zijn gesmolten en na een drama-
tische stijging van de zeespiegel zijn er delen van de wereld, waaronder 
Nederland, onder water gelopen’. Het is de intro in het jongste boek van 
Ton Rijkers (83). Met het boek ‘Red de mens, red de aarde, begin in Neder-
land’ houdt hij de samenleving een spiegel voor.

Voor Castricummer Ton Rijkers (83) is het nu of nooit
Het schrijven is Ton Rijkers niet vreemd. Eerder verschenen er twaalf boeken van zijn hand. Foto: Henk de Reus

De donut economie, in beeld gebracht door Ton Rijkers.
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LEZERSPOST

Als bewoner van de gemeente Castricum mag je 
verwachten dat er met beleid met ons belastinggeld 
wordt omgegaan. Je kunt een euro maar één keer 
uitgeven. Aan de zorg, jeugd, cultuur of infrastructuur. 
Met beleid in ieder geval. Vrijdagmiddag 30 april jl. 
(notabene op de drukke wekelijkse marktdag!) stond er 
een enorme dieplader met materieel in de kleine 
Schoolstraat/ kruispunt Verlegde Overtoom/ Bree-
deweg om ondergrondse bakken, een groot aantal 
leidingen en een verouderde diesel-generator en 
andere spullen af te leveren om de week erop graaf-
werkzaamheden t.b.v. glasbakken etc. te gaan reali-
seren. Een staaltje krachtpatserij van de gemeente 
Castricum.

Dit overigens zonder de omwonenden vooraf te 
hebben gewaarschuwd voor eventuele overlast. Nou, 
die overlast kwam er. En niet zo’n beetje ook. Stank van 
de diesel die letterlijk onze ernaast gelegen huizen en 
tuinen binnenkwam. Continu donker geronk (24 uur/
dag) van het dieselaggregaat, opgepompt grondwater 
dat met honderden kubieke meters tegelijk uit de 
leiding de straat blank zette. En dit het hele weekend. 
Maandagochtend (3 mei) kwam de klachtenregen van 
de bewoners in de ochtend op gang; net zo hard als 
het water uit de leidingen spoot. Het resultaat was dat 
vrijwel direct het ‘project’ is stopgezet tot nader order.

 

De straat werd weer dichtgemaakt en we gaan door 
alsof er niets is gebeurd.

Of toch niet? Een kleine rekensom leert dat er hier 
minstens 30.000 euro is weggespoten en verkwist. 
Zomaar het riool en de lucht in! Men mag hopen dat de 
gemeente hier de verantwoordelijken over zullen 
bevragen. Tot nu toe wijst iedereen naar elkaar: de 
vervoerder, de aannemer, de gemeente. Geldsmijterij 
van een gemeente die qua �nanciële huishouding al 
onder provinciaal toezicht staat.

Bewoner van de Schoolstraat

Geldverkwisting

De Schoolstraat op 30 april jl. Foto: aangeleverd

In 2020 jaar zouden we ons zestigjarig huwelijksfeest 
vieren. Compleet met alle familieleden uit Amerika, 
Canada en Australië. Bus gehuurd, feestlocatie 
besproken, programma uitgewerkt en toen… kwam 
corona. Dus alles afzeggen. Ook de vijfentachtigste 
verjaardag van mijn man zouden we niet feestelijk 
mogen vieren! Die verjaardag, nou ja, we opteerden 
toch al voor de negentig dus van uitstel hoefde geen 
afstel te komen. Maar ons huwelijksfeest niet door laten 
gaan? Dat in geen geval.

Op de dag zelf kwam de burgemeester op bezoek met 
zijn wethouder en een journalist; onze dochter zorgde 
met haar vriendin voor de catering en onze zoon liet 
zich dit heugelijke feit ook niet aan de neus voorbij 
gaan. Groot feest dus in onze open aanbouw. Wat 
hadden we een geweldige ochtend. Maar het feest was 
pas compleet toen onze vier kleindochters (van de vijf, 
helaas was de kleindochter die in Amerika woont er 
niet bij) met ouders en aanhang ’s avonds naar de 
barbecue in de tuin kwamen. Enkele dagen later 
maakte onze dochter van dit heuglijke feit een prach-
tige fotoreportage. 

Ons feest, dat door corona in het water leek te vallen, 
werd een zonovergoten belevenis om nooit te 
vergeten!

Wij zijn 85 en 82 jaar, hebben samen een fantastisch 
leven gehad. Veel gereisd en beleefd, een fantastisch 
stel kinderen en kleinkinderen mogen begeleiden op 
hun levenspad. Ons leven is eindig maar niet geëin-
digd. Waar of wanneer dat einde komt weet alleen God, 
maar aangezien wij daar niet op wachten, laten we 
deze laatste levensdagen niet door anderen bepalen. 
Wij genieten nog steeds ten volle van het leven, zij het 
met de nodige gebreken. Maar de lach, die blijft, dat is 
ons motto! Inmiddels zijn we ingeënt tegen corona. 
Voor ons had het niet gehoeven, maar ja…. Dus een 
slecht jaar? Nee, ook onze kinderen kijken op dit jaar 
terug als een vol jaar, genieten van het feit dat wij er 
nog zijn en onze deur en hart wijd voor hen open-
stelden, zonder angst voor een einde dat weliswaar 
onvermijdelijk is maar wat ons betreft nog jaren in het 
verschiet ligt.

Ruud en Marjan ter Laar

2020 een rampjaar? Nee, een jubeljaar!

Na mijn foto van de schaduw die terugzwaaide vanaf 
de uitkijktoren op de Papenberg (editie 10 maart, red.), 
werd er nu gezwaaid vanuit het bloembollenveld bij de 
Vinkenbaan. 

‘s Morgensvroeg, als de opkomende zon nog zulke 
prachtige schaduwen maakt. Ook echt Castricums, 
Noord-Hollands.

José Doens, Castricum

Terugzwaaiende schaduw

Castricum - Donderdagmiddag om 17.15 uur was in de buurt van camping 
Geversduin sprake van een beginnende duinbrand. De melder had gezien hoe 
de vermoedelijke veroorzakers van de brand snel waren weggerend. De signa-
lementen werden doorgegeven aan de politie. Door snel ingrijpen van de 
brandweer kon erger worden voorkomen. Tekst en foto: Hans Peter Olivier

Duinbrand in de kiem gesmoord

De doelen van het Parijs-akkoord om 
de opwarming te beperken, dreigen 
volgens Extinction Rebellion door 
inactiviteit van overheden uit het 
zicht te raken. Grote delen van de 
aarde zullen daardoor onleefbaar 
worden omdat het daar te heet wordt 
en laaggelegen gebieden zullen 
overstromen. 
,,Vooralsnog weigert de gemeente 
Castricum te erkennen dat we met 
een crisissituatie te maken hebben. 
Tot overmaat van ramp heeft de 
gemeenteraad nu besloten om de 
bescheiden �nanciën voor energie-
transitie uit de begroting te 
schrappen. 

Onze overheid, ook de gemeente 
Castricum, heeft een zorgplicht om 
ons te beschermen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. Ze 
zouden als leeuwen voor onze 
toekomst moeten vechten. Maar dit is 
een dikke middelvinger naar alle 
kinderen in Castricum”, zegt Iet van 
Hoof van Extinction Rebellion 
Castricum.

Vreedzaam en coronaproof
De protesten van Extinction Rebellion 
zijn altijd vreedzaam en coronaproof. 
De demonstratie op 14 mei is speciaal 
bedoeld voor een breed publiek. ,,We 
nodigen iedereen die zich zorgen 
maakt over het gebrek aan daad-
kracht van onze overheid uit om mee 
te lopen. Het maakt niet uit of je poli-
tiek links of rechts bent, dit gaat ons 
allemaal aan”, zegt Hans van der Vecht 
van Extinction Rebellion Castricum. 
,,We zijn het aan onze kinderen en 
kleinkinderen verplicht, om hen niet 
op te zadelen met een klimaatreke-
ning. Die is te vermijden is als wij nu 
handelen! Vele landen zijn veel verder 
dan Nederland met hun energietran-
sitie, dus wij zijn beslist niet het 
braafste jongetje van de klas.”

Aanmelden
Vanwege de coronamaatregelen 
worden deelnemers gevraagd zich 
aan te melden via het Facebookeve-
nement https://fb.me/e/1p2ngn514 
of door een mailtje naar XRCas-
tricum@gmail.com te sturen.

‘Bezuinigingen op
klimaat terugdraaien’
Castricum - Op vrijdag 14 mei om 10.30 uur houdt Extinction Rebellion 
Castricum een demonstratie voor het klimaat. De groep wil dat de 
gemeente de klimaat- en ecologische noodtoestand afkondigt en de 
bezuinigingen op klimaat terugdraait. De demonstratie begint op het 
Bakkerspleintje. Vanaf daar gaan de demonstranten te voet over de 
Dorpsstraat naar het gemeentehuis. Deelnemers wordt gevraagd een 
mondkapje te dragen en anderhalve meter afstand te bewaren.

Op 5 maart hielden vrijwilligers van Extinction Rebellion Castricum een sit-in bij het 
gemeentehuis. Foto: Hans van der Vecht

Bakkum - In het komende week-
einde is natuurduintuin De Doorn-
duyn weer open voor publiek. Zowel 
zaterdag als zondag kunnen bezoe-
kers er van 11.00 tot 16.00 uur 
terecht. In de natuurtuin aan de 
Duinweg 2 zijn de 
Lenteklokjes, tulpen, kievitsbloemen, 
narcissen, judaspenning, sneeuw-
klokjes en nog veel meer soorten te 

bekijken. De tuin strekt zich uit over 
een oppervlakte van 2,5 hectare en 
biedt volop gelegenheid om te 
komen wandelen en genieten van 
het vele moois dat er te zien valt. 
Uiteraard geldt hierbij dat alle bezoe-
kers die geen huishouden vormen 
anderhalve meter afstand tot elkaar 
dienen te houden. Bezoekers die met 
de auto komen, kunnen het voertuig 

parkeren op het driehoekje 
Duinweg/Madeweg of op het 
parkeerterrein bij de Noorderstraat. 
De toegangsprijs bedraagt vier euro 
per persoon. Vrijwilligers die graag 
willen meehelpen bij het onder-
houden van de tuin zijn van harte 
welkom. 
Kijk op www.doornduyn.nl voor 
meer informatie.

Natuurduintuin De Doornduyn 
weer geopend voor publiek
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Castricum - Momenteel zijn de vesti-
gingen van Bibliotheek Kennemer-
waard alleen open voor het afhalen 
van reserveringen en het terug-
brengen van materialen. Het is 

vanwege de coronamaatregelen nog 
niet toegestaan om een bezoek te 
brengen aan de bibliotheek en zelf 
materialen uit te zoeken. Omdat 
lezen niet alleen leuk is maar ook 

belangrijk voor de taalontwikkeling, 
kun je een jeugdtas aanvragen bij de 
bibliotheek. De medewerkers zorgen 
er dan voor dat er in de AfhaalBieb 
een tas vol met leuke boeken voor je 
klaar staat. Deze service is er voor 
kinderen van 0 tot 14 jaar.

(Voor)lezen is niet alleen leuk maar 
ook belangrijk voor de taalontwikke-
ling. Om die taalontwikkeling op peil 
te houden, zoeken de bibliotheek-
medewerkers leuke boeken voor de 
kinderen uit. Op de website kunnen 
de kinderen (of hun ouders) een 
contactformulier invullen en dan 
zorgt Bibliotheek Kennemerwaard 
ervoor dat er een tas vol met leuke 
boeken voor ze klaarstaat. Natuurlijk 
kun je ook telefonisch een tas 
aanvragen. De tas is af te halen op de 
eerstvolgende openingsdag bij de 
vestiging van jouw voorkeur. Kijk op 
de website voor de openingstijden 
van de vestigingen.

Reserveer een Jeugdtas bij 
Bibliotheek Kennemerwaard

Ondanks de tijdelijke bibliotheeksluiting toch gewoon lekker doorlezen.
Foto: aangeleverd

Castricum - De grote vis op het 
strandplateau van Castricum aan Zee 
is intussen een vertrouwd beeld. In 
één oogopslag herkennen zelfs de 
jongste bezoekers de boodschap: 
CatchFish heeft zijn buik vol van 
plastic soep! De bijzondere vis 
verhuisde deze week naar een 
nieuwe locatie: IJmuiden aan Zee.
Naar idee van gedachtenschenker 
Suzanne Buis heeft het Castricums 
kunstenaarscollectief CAKtwo 
(Berend Wijers, Fred Boon en Marina 
Pronk) CatchFish ontworpen en 
gemaakt. Iets vertraagd door Corona 
werd het kunstwerk medio juli vorig 
jaar onthuld door de wethouder 
strand, kunst en cultuur Ron de Haan. 
Met een chapeau van laatst 
genoemde gaat hij nu op reis om zijn 
belangrijke boodschap op een 
volgende locatie uit te dragen.

Marina Pronk: ,,Zo �jn, al die posi-
tieve reacties en interactie die we 

hebben gehad in Castricum! Om 
bewustwording rond de gevolgen 
van plastic zwerfafval te creëren, 
hebben we de vis gevuld met plastic 
�essen. Dit gebeurde via georgani-
seerde inzamel- en/of opruimacties 
door onder andere de kids van 
camping Bakkum en camping 
Geversduin, de kleuters van basis-
school Cunera en het steeds wisse-
lende Beach Clean Up team van Daan 
Strang en Steef de Ruijter. Nu is het 
tijd voor een nieuw avontuur.”

Naar goed voorbeeld heeft nu ook 
de gemeente Velsen het kunstwerk 
CatchFish met zijn noodkreet 
omarmd. Dinsdag 11 mei reisde hij 
naar de nieuwe locatie: Een wederom 
prachtige plek op het strand van 
IJmuiden aan Zee bij Seaport Marina 
en naast strandpaviljoen Makai 
Beach. Goed nieuws dus en niet zo 
ver voor wie de vis nog eens wil 
bezoeken

CatchFish op reis
CatchFish, hier nog in Castricum, tijdens het ochtendgloren. Foto: aangeleverd

Castricum - Een bloemenkrans, die 
vorige week in het kader van de nati-
onale Dodenherdenking werd 
gelegd bij de plaquette van verzets-
held Jan Hoberg, blijkt nog dezelfde 
dag door een onbekende te zijn 
vernield. Ook werd de vlaggenstok 
doormidden gebroken. Dat heeft de 

parochie De Goede Herder laten 
weten. Hoofdkoster Frans Hendriks 
kwam op 4 mei rond 20.45 uur nog 
even bij het kerkgebouw en trof de 
gebroken vlaggenstok op de grond 
aan. Hij heeft de beheerder van de 
begraafplaats ingelicht over het 
incident.

Herdenkingskrans en 
vlaggenstok vernield

De gebroken vlaggenstok op de grond bij de plaquette. Foto: aangeleverd

Met IR-verwarming ervaar je snel de 
stralingswarmte. Dat klinkt prettig, 
maar is slechts deels waar. De lucht in 
de ruimte is namelijk gewoon koud. 
Comfort ervaar je pas als de lucht- en 
de stralingstemperatuur slechts 
enkele graden van elkaar verschillen. 
Denk aan een warme douche in een 
grote koude ruimte. Dit voelt pas 
prettig als de lucht ook warm is. Voor 
de lange termijn is een belangrijke te 
stellen vraag hoe jouw huis waar-
schijnlijk verwarmd gaat worden. Is 
dit een warmtepomp, dan is elke 
investering nu om een ruimte niet 
met die warmtepomp te verwarmen, 
weggegooid geld. Het verbruik op 

elektra is bij IR-verwarming namelijk 
al snel twee tot vijf keer hoger dan bij 
een warmtepomp. Het veelal 
geschetste voordeel, dat de 
IR-verwarming snel en goedkoop 
warmte levert, gaat dus alleen op als 
je het echt incidenteel gebruikt en 
een lager comfort door de koude 
ruimtelucht accepteert. Een alterna-
tief is om de kamerthermostaat uit te 
breiden. Bijvoorbeeld met de Honey-
well Evohome. Met je huidige cv, 
maar ook in de toekomst met warm-
tepomp of warmtenet, kan dan snel 
per kamer de temperatuur worden 
ingesteld. Denk dus altijd vooruit en 
vraag gerust om advies!

Castricum - We kregen de vraag: is het zinvol om over te gaan op elektri-
sche infrarood (IR) vloerverwarming? Antwoord: nee, tenzij je de ruimte 
nu en in de toekomst echt incidenteel verwarmt.

Tip van energiecoach

Edwin Gerritsen is energiecoach
bij CALorie en energieadviseur
bij Natuurlijk Rendement. 
Foto: aangeleverd

De Castricumse tasontwerpster 
Marieke de Vree van atelier POOK-
POOK werd voorgedragen door het 

bekende design-duo Lammers & 
Lammers omdat Marieke volgens 
hen een plekje in de schijnwerpers 

verdient. Zo is de winkelexpositie in 
het Kunstcentrum Haarlem ontstaan 
uit zowel de bijzondere, vrolijke 
leren tassen van Marieke als de 
humoristische porseleinen beelden 
van de zussen Lammers. Deze 
tentoonstelling is nu te zien en duurt 
tot 6 juli 2021.
Marieke’s leeratelier POOKPOOK in 
Castricum is inmiddels een bekende 
plek voor velen die er al een work-
shop tassen maken heeft gevolgd. 
Naast het geven van de verschil-
lende cursussen maakt Marieke er 
ook haar unieke handtassen van 
vintage leer. Daarbij is niet zozeer de 
tas als gebruiksvoorwerp of modeac-
cessoire haar uitgangspunt, maar het 
verbeelden van ‘vrolijkheid-met-een-
handvat’ des te meer.

De expositie is te bezichtigen in het 
Kunstcentrum Haarlem aan de 
Gedempte Oude Gracht 117-121 in 
Haarlem, dinsdag t/m zondag 11.00-
17.00 uur. Kijk op www.kunstcen-
trum-haarlem.nl voor meer 
informatie.

Castricum/Haarlem - Wie jarig is, moet trakteren. Daarom serveert het 
Kunstcentrum Haarlem de komende maanden een heuse ‘Design Proe-
verij’. In twee ronden kan er worden geproefd van het werk van bekende 
en onbekende ontwerpers uit de regio, verrassend en bijzonder.

Gekke verhalen in leer in 
Kunstcentrum Haarlem

De bijzondere tassen van Marieke de Vree combineren goed met de porseleinen 
beelden van Lammers & Lammers. Foto: aangeleverd
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Regio - GGD Hollands Noorden (GGD 
HN) organiseert op 3 juni een online 
lezing over pubers op internet. Het is 
de tweede in een reeks van lezingen 
over het opvoeden van pubers. 
Hierin besteedt men aandacht aan 
de de leuke en minder leuke kanten 
van mediagebruik door pubers. 
Tevens zijn r praktische en concrete 
tips om je puber te begeleiden bij 
sociale media en gamen.

Jongeren zijn er maar druk mee: 
WhatsApp, Instagram, Snapchat, 
gamen. Sociale media hebben een 
grote aantrekkingskracht; jongeren 
kunnen uren naar schermen kijken. 
Ook ouders brengen veel tijd door 
achter een scherm. Dit geeft vaak 
veel plezier, maar soms zitten er ook 
mindere leuke kanten aan het 
gebruik van sociale media. Denk 
hierbij sexting, cyberpesten en chal-
lenges. Hoe houd je online zijn leuk 
voor je puber en voor jezelf? Hoe 
houd je als ouders toezicht? Wat laat 
je toe en wat niet? Waar liggen de 
grenzen?
Tijdens deze online bijeenkomst 
neemt Bamber Delver, expert op het 
gebied van jongeren en media, de 
deelnemers mee in de digitale bele-
vingswereld van jongeren. Men krijgt 
een goede indruk van wat jongeren 
leren op sociale media, maar ook 
waar ze juist op moeten letten. Daar-
naast krijg je als ouder tips en hand-
vatten over hoe je kunt omgaan met 
de uitdagingen die dit met zich 
meebrengt. Deelname is gratis, de 
lezing vindt plaats van 20.00 tot 
21.00 uur. Ouders kunnen zich via 
www.ggdhn.nl/cursussen 
aanmelden.

Vragen over opvoeden
Als je naar aanleiding van deze 
online bijeenkomst vragen hebt, kun 
je bellen met GGD HN (088 0100550) 
voor het maken van een (online) 
afspraak met een opvoedadviseur. 
Het is ook mogelijk om een e-mail 
naar positiefopvoeden@ggdhol-
landsnoorden.nl te sturen. Meer 
informatie over opvoeden is tevens 
op www.positiefopvoeden.nl en op 
www.ggdhollandsnoorden.nl te 
vinden

Wat spoken pubers 
allemaal online uit?

Regio - Ouderen uit Midden-Kenne-
merland die tijdelijk niet thuis 
kunnen verblijven, bijvoorbeeld na 
een operatie, kunnen vanaf volgende 
maand nog sneller terecht voor 
herstelzorg dankzij een innovatief 
portaal. Speciaal voor deze regio 
hebben het Rode Kruis Ziekenhuis, 
Huisartsenvereniging Midden Kenne-
merland en ViVa! Zorggroep een 
coördinatiepunt ontwikkeld dat 
verwijzers in staat stelt om actuele 
beschikbaarheid van plekken direct 
in te zien en meteen te boeken.
Momenteel is het voor verwijzers een 
intensief traject om een tijdelijke 
verblijfplaats te vinden voor ouderen 
die thuis niet de gepaste zorg 
kunnen krijgen. Voor het vinden van 
een plek moeten verwijzers zelf zorg-
aanbieders in de regio bellen om de 
beschikbaarheid te controleren. 
Daarna moeten telefonisch diverse 
vragen beantwoord worden en 
documenten opgestuurd, terwijl het 
dan nog steeds onzeker is of er op 
korte termijn een plek beschikbaar is. 
Deze omslachtige werkwijze zal door 
het nieuwe Coördinatiepunt Midden-
Kennemerland de�nitief tot het 
verleden gaan behoren.

Dit unieke portaal stelt verwijzers in 
staat om na een aantal online vragen 
in één oogopslag te zien waar plaats 
is. Ze kunnen dan direct een plek in 
de regio boeken. De cliënt kan 
meestal nog diezelfde dag 
opgenomen worden. ,,Wat voor 
hotelkamers al veel langer kan, is nu 
ook mogelijk voor ouderen die 
tijdelijke zorg nodig hebben. Dit gaat 
ons veel tijd en rompslomp 
besparen”, aldus Gera Strijker, 
huisarts in Midden-Kennemerland. 
,,Door het e�ciëntere 
aanvraagproces kan de schaarse 
capaciteit ook beter benut worden.

Op 21 april hebben de bestuurders 
van Het Rode Kruis Ziekenhuis, Huis-
artsenvereniging Midden- Kenne-
merland en ViVa! Zorggroep hun 
handtekening gezet onder de inten-
tieverklaring. Daarmee nemen ze 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
voor een e�ciënte doorverwijzing 
met behulp van dit portaal. De 
verwachting is dat medio juni dit jaar, 
in eerste instantie voor eerstelijnsver-
blijf en geriatrische revalidatiezorg, 
het systeem voor alle verwijzers in de 
regio beschikbaar is.

Innovatief portaal voor door-
verwijzen ouderen naar herstelzorg

Geriatrische revalidatiezorg kan door het nieuwe systeem sneller en e�ciënter 
ingepland worden. Deze foto werd gemaakt vóór de uitbraak van het coronavirus, 
daarom dragen de personen hier geen mondkapjes. Foto: aangeleverd

De campagne werkt heel simpel. De 
sportaanbieder bedenkt zelf het 
speciale zomeraanbod en plaatst het 
op het regionale platform. Team 
Sportservice zorgt voor ondersteu-
ning met onder andere webinars, 
communicatiemiddelen en een 
promotiecampagne. Het lijkt erop dat 
komende zomer weer steeds meer 
dingen mogelijk zullen zijn. Ook is al 
duidelijk dat veel Nederlanders hun 
vakantie dit jaar in eigen land zullen 
doorbrengen. Bovendien is �tter 
worden een wens van velen. Daar kun 
je als sportaanbieder prima op 
inhaken. De zomermaanden zijn dit 
jaar het perfecte moment om de club 
open te stellen.

Ondersteuning voor de sport
Natuurlijk staat de sportaanbieder er 
niet alleen voor. ,,Wij ondersteunen je 
met webinars, die we gratis aanbieden 
vanuit de lokale sportakkoorden. We 
bieden communicatiemateriaal dat 
elke sportaanbieder kan aanpassen 
naar het eigen aanbod.” De vereni-
gingsadviseur helpt wanneer je 

vragen hebt. Ga naar de lokale Zome-
boost-pagina en kijk wat de voor-
waarden en voordelen in jouw 
gemeente zijn.

Grootschalige promotiecampagne
Om het aanbod van Zomerboost goed 
bij de inwoners op het netvlies te 
krijgen, zorgt Team Sportservice voor 
een grootschalige promotiecam-
pagne. Iedere inwoner weet zo dat er 
deze zomer gesport kan worden. Tot 
20 mei worden verschillende webinars 
gegeven. Al deze webinars zijn er op 
gericht om aanbieders een zetje in de 
richting van sportieve zomermaanden 
te geven. Kijk op www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland om te 
ontdekken welk onderwerp wanneer 
aan bod komt.

Deelname
Sportaanbieders die belangstelling 
hebben voor deelname aan de 
campagne kunnen contact leggen 
met verenigingsadviseur Joyce via 
jvantunen@teamsportservice.nl om 
de mogelijkheden te bespreken.

Regio - Team Sportservice geeft de zomer van 2021 een positieve en 
sportieve boost. Met Zomerboost zorgt de organisatie samen met lokale 
sportaanbieders voor leven op de sportvelden en in de sportaccommo-
daties. Alle sportaanbieders kunnen meedoen aan deze campagne. ,,Ze 
kunnen bijvoorbeeld een clinic of proeftraining geven, een sportdag 
organiseren of een andere leuke activiteit verzinnen”, noemt Joyce van 
Tunen van Team Sportservice Kennemerland als voorbeeld.

Zomerse boost voor 
sportaanbieders

Limmen - Op de Rijksweg hebben 
motoragenten vrijdag een dynami-
sche verkeerscontrole gehouden. 
Tussen 14.00 en 18.00 uur hielden ze 
het verkeer in de gaten, dat leverde 
acht bekeuringen op. Twee keer werd 
door een verkeersdeelnemer een 
rood verkeerslicht genegeerd, drie 
keer betrof de bekeuring het niet-
handsfree bellen. Een brom�etser 
werd op de bon geslingerd wegens 
het niet dragen van een helm en 
twee keer werd de maximum snel-
heid overtreden. Deze overtreders 
reden respectievelijk 29 en 35 kilo-
meter per uur te snel.

Diverse verkeers-
overtredingen 
op Rijksweg

De jaarlijkse landelijke uitreiking gaat 
dit jaar niet door vanwege de coro-
namaatregelen. De locaties krijgen 
de vlag opgestuurd. In de gemeente 
Castricum is ook geen o�cieel 
moment verbonden aan het voor de 
eerste keer hijsen van de Blauwe Vlag 
2021.

Trots
,,Ik vind het terecht en verdiend dat 
we ook dit jaar op drie plekken de 
Blauwe Vlag mogen hijsen”, aldus 
wethouder Ron de Haan van 
toerisme en recreatie. ,,Ondernemers, 
onderwijspartners en tal van vrijwil-
ligers en ideële organisaties spannen 
zich in om onze kust en havens in 
topconditie te houden. Daar mogen 
we allemaal heel blij mee zijn.”

Veilig en schoon
De Blauwe Vlag is de internationale 
onderscheiding die jaarlijks in ruim 
vijftig landen wordt toegekend aan 
stranden en jachthavens die veilig, 
schoon en duurzaam zijn. In de prak-
tijk betekent dit dat genomineerden 
moeten voldoen aan een aantal 
belangrijke criteria zoals schoon 
water, goede sanitaire voorzieningen 
en een hoge mate van veiligheid. De 
Blauwe Vlag is één jaar geldig.
Jaarlijkse zijn er controles om te zien 
of nog aan de vereisten wordt 
voldaan. 
Voor de toerist en recreant is de 
Blauwe Vlag het internationale 
herkenningssymbool voor veilig en 
schoon zwemwater, goede stranden 
en schone en veilige jachthavens.

Blauwe Vlag voor strand Castricum 
en jachthavens Akersloot
Castricum/Akersloot - Ook dit seizoen mag de Blauwe Vlag gehesen 
worden aan het Castricumse strand en in de jachthavens ‘t Hoorntje en 
ARZV-ZM in Akersloot. De Blauwe Vlag is een internationaal kwaliteits-
keurmerk. Nederland telt 56 Stranden en 127 jachthavens die voldoen 
aan de eisen rond milieu, veiligheid en toegankelijkheid en daarmee de 
Blauwe Vlag mogen voeren.

De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation 
for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale 
milieuorganisatie. Foto: aangeleverd

Limmen - Zaterdag stonden 165 
wedstrijdduiven van De Gouden 
Wieken in het Franse Morlincourt klaar 
om de strijd aan te binden met 13.809 
concurrenten uit de afdeling Noord-
Holland. Een omvangrijk wegtrekkend 
regenfront maakte dat de lossing pas 
om 14.15 uur kon plaatsvinden, want 
berekeningen wezen uit dat de duiven 
dan droog zouden thuiskomen. Niets 
bleek minder waar, want met een 
stevige wind in de rug werd korte 
metten gemaakt met de ruim 350 af te 
leggen kilometers en de eerst aanko-
mende duiven haalden zelfs het 
regenfront in. De winnende duif van 
Gerhard Tromp arriveerde om 16.57 
uur en haalde een snelheid van liefst 
129,94 kilometer (!) per uur. Hij werd 
de tweede duif in heel Noord-Holland 
en dit liet nog maar eens zien dat 
Gerhard behoort tot de absolute top. 
Naast de bloemen voor de winnaar 
werden in de vereniging, maar ook in 
groot verband, prijzen en punten 
gepakt door Henk Prigge, de combi-

natie Van Rijkom-Sentveld, Arie 
Hageman, Peter Witte, Cees de Wildt, 
Sjaak de Graaf, Ad van de Reep en 
Jaap Kaandorp. Omdat vanwege de 
hoge snelheden nogal wat duiven 
vergaten bij hun hok te stoppen en 
moesten terugvliegen, kwamen er tot 
in de avond nog duiven thuis.

Duivensport: 
duiven halen regenfront in

De duif van Gerhard Tromp versloeg 
13.808 andere duiven uit Noord-
Holland. Dat was wel een bloemetje 
waard. Foto: aangeleverd WWW.PLUSWIJZER.NL






