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Gemeente komt met Herstelfonds

Strandexploitanten 
opteren voor terrasverruiming

Hans Boot

Op 20 april voerden de strandon-
dernemers, naar aanleiding van 
hun brandbrief over de corona-
maatregelen, overleg met bur-

gemeester en wethouders. Ri-
chard Groot, eigenaar van pavil-
joen Deining, zegt daarover: ,,Het 
was goed om elkaar te spreken 
en te constateren hoe complex 
de problematiek op het strand is. 

De vraag daarbij was wat we ge-
zamenlijk kunnen doen om de 
mensen na twee maanden thuis 
blijven weer een plekje aan het 
strand te kunnen geven, maar 
concrete afspraken zijn er toen 
nog niet gemaakt.”

Ondertussen heeft het college 
niet stil gezeten en stelt de raad 
diverse maatregelen voor om ge-
dupeerde ondernemers, instellin-
gen en verenigingen � nancieel 
tegemoet te komen. Daaronder 
valt het in het leven roepen van 
een economisch/maatschappe-
lijk Herstelfonds van waaruit snel 
uitgaven worden gedaan voor 
onder andere huurderving. De 
maatregelen houden ook in dat 
de inning van gemeentelijke be-
lastingen wordt uitgesteld en er 
korting of kwijtschelding betref-
fende huur, pacht etc. kan wor-
den verleend. Op 14 mei besluit 
de raad over dit voorstel.”

Totaalplan
Vanzelfsprekend vindt Groot dit 
een mooi initiatief: ,,Het lijkt me 
alleen moeilijk voor de gemeente 
om in te schatten wat voor steun 
er nodig is en voor welk bedrag. 
Het is wel een stap in de goede 
richting en wij willen er natuur-
lijk gebruik van maken als ver-

goeding voor de pacht in een pe-
riode waarin er niets wordt ver-
diend. Ook lopen de vaste lasten 
van ongeveer 35% van de omzet 
gewoon door en moeten we een 
zelfde percentage van de loon-
som van het personeel zelf op-
hoesten. Zelfs als deze twee com-
ponenten, conform een verzoek 
van alle Nederlandse strandex-
ploitanten, door het ministerie 
worden vergoed, komen we aan 
het eind van dit jaar op nul uit.”

Richard licht de wensen van de 
paviljoenhouders toe: ,,Wij heb-
ben behoefte aan een totaalplan. 
Dat bevat onder andere het ver-
zoek om naar zee toe een ver-
ruimd terras in te richten. Het is 
dan wel noodzakelijk om een tij-
delijk pad buitenom aan te leg-
gen, zodat de strandbezoekers de 
gasten op het terras niet hoeven 
te doorkruisen. Dit plan is inmid-
dels ingediend bij de gemeente. 
Ook verwachten we dat er vol-
gens de nieuwe richtlijnen open-
bare toiletten bij moeten komen.”

Strandhuisjes
Ondanks dat ook de paviljoens op 
1 juni weer open mogen, is Groot 
daarover nog niet bijster enthou-
siast: ,,Als er maar 30 personen te-
gelijk in het restaurant worden 

toegelaten, dan heeft dit na af-
trek van het aantal medewerkers 
tot gevolg dat ik 18 à 20 gasten 
mag ontvangen. Dat zie ik abso-
luut niet zitten en gaan we waar-
schijnlijk dus ook niet doen. Deze 
maatregel zou mijns inziens voor 
elk restaurant aangepast moeten 
worden naar het aantal vierkante 
meters. Voor nu concentreren wij 
ons op het terras en als dat mag 
worden verruimd, hoop ik in ie-
der geval nog een aantal goede 
dagen te kunnen draaien. Let wel: 
al onze feesten en partijen zijn 
vanaf maart afgezegd en opge-
schort naar volgend jaar. Dat be-
tekent dat 30% van onze omzet in 
één klap is verdampt. Overigens 
is onze take away beach bar weer 
geopend voor de bezorgdienst 
van maaltijden op het strand.”

Tot slot doet Richard Groot, die te-
vens exploitant is van de strand-
huisjes naast zijn paviljoen, daar-
over een verheugende medede-
ling: ,,Omdat de huisjes allemaal 
zijn voorzien van tussenschotten 
op de terrassen en een eigen toi-
let, douche en keuken bezitten, 
mogen ze weer in gebruik wor-
den genomen. Ik wil nog even 
zeggen dat we erg blij zijn dat we 
hiervoor alle medewerking van 
de gemeente hebben gehad.”

Castricum - Is er straks, met inachtneming van de 1,5 meter af-
stand, nog voldoende perspectief voor de strandexploitanten om 
hun paviljoens te heropenen? Als het aan de ondernemers ligt, 
krijgen zij er voor hun terras een strook zand bij om de omzet-
schade in de afgelopen maanden gedurende de zomer nog enigs-
zins binnen de perken te kunnen houden.

Sharon Groot hoopt binnenkort de gasten ook op deze plek te kunnen be-
dienen.

Ondanks advies:

Massaal naar het strand
Castricum - Gele brie� es achter 
ruitenwissers van foutparkeer-
ders, een volle � etsenstalling en 
handhavers op het strandpla-
teau: veel zonaanbidders trok-
ken zaterdag naar het strand en 
de duinen, ondanks de herhaal-
delijke oproep om zo veel mo-
gelijk thuis te blijven. Op het 
strand en bij het parkeren bleek 
het lastig om anderhalve meter 
afstand tot elkaar te houden. 

De drukte was nog niet verge-
lijkbaar met die van een topdag, 
maar normaal gesproken waren 
de strandpaviljoenhouders op een 
dag als deze dik tevreden geweest. 
Helaas konden zij niet van de situ-
atie pro� teren omdat zij hun terras 
pas op 1 juni open mogen stellen. 
Hun geduld wordt nog even op de 
proef gesteld. Toch is nu en na 1 ju-

ni nog steeds voorzichtigheid ge-
boden. Ook het parkeerterrein bij 
het strand was in een mum van 
tijd voor een groot deel gevuld, 
waarbij niemand meer dacht aan 
de onderlinge afstand van de au-
to’s die daar nog niet zo lang ge-

leden werd ingevoerd. Fietsers 
werden bovenop de kluft gesom-
meerd om te keren. Bij de � etsen-
stalling kon anderhalve meter af-
stand tot elkaar niet meer worden 
gewaarborgd. (Henk de Reus en 
Hans Boot)

ZIE ONZE SITE: 
CASTRICUMMER.NL

Castricum - De brandweer heeft 
donderdag assistentie verleend 
aan de medewerkers van de am-
bulancedienst. Bij een woning 
aan de Laan van Albert’s Hoe-
ve moest rond 15.00 uur een 
persoon vanaf de eerste verdie-
ping naar beneden worden ge-
tild. Er was niet voldoende ruim-
te rond de woning om de ladder-
wagen te kunnen plaatsen, daar-
om werd ervoor gekozen om de 
persoon via de trap in de woning 
naar beneden te dragen. Daarna 
heeft het ambulanceteam de per-
soon overgebracht naar een zie-
kenhuis.

Assistentie

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

APPELGABBERS
1,75

PER STUK

APPELGABBERS
FRISSE ELSTAR APPEL, BROS BOTERDEEG, BANKETBAKKERSROOM 

EN EEN VLEUGJE KANEEL

6,00
4 STUKS

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

  

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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Per pot € 2,99 
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ZUURKOOLSTAMPPOT     
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Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

STOOFVLEES 
VERS OF KANT 

EN KLAAR

25% KORTING 
 

VLEESWARENTRIO:
SHOARMA- 
ROLLADE

CORNED BEEF
COPPA 

Samen € 5,99 
ASPERGESOEP
Per pot € 2,99

NASI 
MET SATÉ  

100 GRAM € 1,19 

Samen € 6,99

WILDE SPINAZIE 
STAMPPOT

+ 2 KALFSVINKEN
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Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.
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KERKDIENSTEN
Protestantse Kerk 
Castricum - Dorpskerk
Uitzending door radio Castricum
Zondag 17 mei
10:00 uur ds. J. Kubacki

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.

HUISARTSEN

BURGERLIJKE 
STAND

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

Overledenen
Castricum: 22-04-2020 Hildegard 
Margarete Hundt, weduwe van 
Christoph A. Hollaender. 23-04-
2020 Gerrit van Dok, weduwnaar 
van Liesbet W. van der Leij. 25-04-
2020 Adriana Zonneveld, wedu-
we van Cornelis R. Zoontjes. 26-04-
2020 Siempkje Lummechiena Rof-
fel, weduwe van Jan K. Smit. 01-
05-2020 Nuij Karssen, gehuwd met 
Ebeltien Haan.

Geboortes
Castricum: 26-04-2020 Sterre Borst, 
dochter van Paul H. Borst en Bar-
bara Stuifbergen. 01-05-2020 Hu-
go Willem Kochx, zoon van Robert 
H. Kochx en Jantine Burger. 05-05-
2020 Fiene Boerée, dochter van Job 
Boerée en Marissa Glorie. Limmen: 
03-05-2020 Noud Lewis Kohn, zoon 
van Mark Kohn en Johanna M. Val-
kering. Elders: 16-04-2020 Romée 
Kate Manshanden, dochter van Rick 
Manshanden en Janine H.A. Nuij-
ens. 20-04-2020 Karim El Asri, zoon 
van Elias El Asri en Kinga El Asri.

Castricummer beschrijft indrukwekkende 
reis langs concentratiekampen

Henk de Reus

Michèl Admiraal toont de kaart, 
die de route aangeeft van de con-
centratiekampen die hij tijdens 
zijn reis bezocht en vertelt hoe het 
boek tot stand kwam. ,,Ik schreef 
het boek niet alleen als een herin-
nering aan de reis die ik met m’n va-
der maakte, maar ook als een reis-
gids voor iedereen die meer over 
de Holocaust wil weten. Auschwitz 
staat onmiskenbaar symbool voor 
de Holocaust, maar er zijn meer 
concentratiekampen die nooit ver-
geten mogen worden. Het waren 
allemaal wegen naar de hel, van-
daar de titel van het boek.”

Historische achtergrond
Veel uitgaven over de Tweede We-
reldoorlog beschrijven de ervarin-
gen van tijdgenoten. Dit boek kiest 
voor een heel ander perspectief: 
dat van een latere generatie, die 
de oorlog alleen kent uit boeken 
en verhalen, in feite dat van een 
buitenstaander. In zijn boek com-
bineert Admiraal zijn persoonlijke 
belevingen met historische ach-
tergronden van de verschillende 
concentratiekampen. Door de reis 
heen speelt het levensverhaal van 
zijn ouders en de vraag hoe zij de 
oorlog werkelijk hebben beleefd. 
,,Onze familie heeft geen Joodse 
wortels en niemand is in een kamp 
terecht gekomen. We hebben de 

kampen als buitenstaanders be-
zocht. Juist deze buitenstaanders 
dreigen, net zoals de jeugd, te ver-
geten dat het belangrijk is om de 
herinnering aan de Holocaust le-
vend te houden en deze door te 
geven aan nieuwe generaties.” Het 
boek is tegelijk een praktische reis-
gids voor iedereen die meer wil 
weten over de bezochte concen-
tratiekampen en hen die overwe-
gen om er zelf een te bezoeken. 
Kaarten, plattegronden en foto’s 
van toen en nu maken de beleve-
nis voor de lezer compleet.

Gedicht
De interesse voor het thema ont-
stond toen Admiraal in de hoog-

ste klas van de lagere school zat 
en voor het eerst over de Joden-
vervolging las. In 2001 bezocht hij 
Berlijn, ooit het centrum van het 
kwaad. De rondreis met zijn va-
der was hier het logische vervolg 
van. De cirkel was rond toen Ad-
miraal in januari van dit jaar Ali-
da Engelsman (79), een Holocaust 
overlevende, ontmoette. Zij gaf 
hem een aangrijpend gedicht dat 
zij zelf maakte en vijf jaar geleden 
tijdens haar bezoek aan Sobibor 
voordroeg. Dit was tevens de aan-
leiding om het eerste exemplaar 
van het boek aan haar te overhan-
digen bij het Auschwitz Monu-
ment in het Wertheimpark te Am-
sterdam. Hier droeg Alida Engels-
man, in het bijzijn van haar doch-
ter en kleindochter, het gedicht 
nogmaals voor in klein publiek. 
Het gedicht is opgenomen op de 
eerste bladzijde van het boek.

Sinds 4 mei is het boek ‘Langs de 
wegen naar de hel’ verkrijgbaar bij 
boekhandel Laan en bij elke (online) 
boekhandel. Het is ook rechtstreeks 
via de website www.dekoningsboe-
kerij.nl/reisverhalen te bestellen. De 
opbrengst van het boek komt ten 
goede aan het Holocaust Namen-
monument Nederland te Amster-
dam.

Castricum - Castricummer Michèl Admiraal (58) maakte in 2003, samen met zijn vader, een rondreis 
langs acht concentratiekampen in Europa. In zijn zojuist verschenen boek ’Langs de wegen van de 
hel’ kijken beiden op hun eigen manier naar de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. De 
een als late babyboomer, de ander als degene die de oorlog van dichtbij meemaakte.

Michèl Admiraal toont de route die hij in 2003 met zijn vader a�egde langs verschillende concentratiekampen 
(Foto: Henk de Reus)

Na anderhalf jaar verbouwen

Woningen De Nieuwe Loet opgeleverd

Hans Boot

Het in 1903 gebouwde pavil-
joen ‘Mannen II’ op het land-
goed Duin en Bosch werd in 
1963 omgedoopt tot ‘De Loet’. 
Deze naam is een verwijzing 
naar een werktuig dat in de 
bollenteelt werd gebruikt om 
voren te trekken voor het po-
ten van bollen. Omdat het ge-
bouw door zijn Zwitserse cha-
letstijl een hoge architectoni-
sche waarde heeft, kreeg het de 
status van rijksmonument en 
mocht het dus niet worden ge-
sloopt, nadat het paviljoen een 
aantal jaren leeg stond en ook 

de functie van tijdelijk gemeen-
tehuis overbodig was rond 
2011. Na de verkoop van het 
nostalgische gebouw door zor-
ginstelling Parnassia, presen-
teerde Nu Projectontwikkeling 
BV onder de naam ‘De Nieu-
we Loet’ een prestigieus plan 
van Braaksma & Roos architec-
ten voor renovatie van het pa-
viljoen.

Miljoen euro
Aannemer Heembouw Wonen 
startte begin september 2018 
met de bouw en inmiddels zijn 
de twaalf herenhuizen en vijf 
appartementen aan de Oude 

Castricum - Dat had Dr. Jacobi, de eerste geneesheer-directeur 
van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch, nog eens moeten 
weten of misschien ook wel niet? Het oorspronkelijke paviljoen 
‘Mannen II’ werd in anderhalf jaar drastisch verbouwd en bestaat 
nu uit twaalf herenhuizen en vijf appartementen.

Het paviljoen rond 1910 (Foto: Oud-Castricum)

De Nieuwe Loet. (Foto: Hans Boot)

Parklaan grotendeels opgele-
verd en bewoond. Ook de ko-
pers van de vrijstaande villa’s 
achter De Nieuwe Loet hebben 
daarin hun intrek genomen. Er 
staan nog wel twee herenhui-
zen te koop voor circa 1,2 mil-
joen euro per stuk, inclusief een 
grote parkeerbox voor twee au-
to’s in de ondergrondse par-
keergarage. Omgerekend komt 
dat neer op een slordige 2,5 
miljoen gulden. Daarvan zou Dr. 
Jacobi ongetwijfeld zijn gaan 
duizelen, want de bouw van het 
paviljoen heeft dat waarschijn-
lijk nog niet eens gekost.
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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  

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 on er ag  ei en 

ins ag  ei (en dus niet op 21 mei, Hemelvaartsdag) treft  u hierboven 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 
griffi  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 griffi  e terecht. Dat 
kan per mail via raadsgriffi  e@castricum.nl, of telefonisch via 088 909 7014 of 088 909 7015.

Virtuele commissievergaderingen 
gemeenteraad Castricum

e i ieustraat u stet en e on erko ens i k e eer i n
Hemelvaartsdag, donderdag  21 mei  2020  -  Gesloten
Vrijdag 22 mei  2020  -  Open

er angen e agen a a in a e ing 
 en  astri u   Donderdag 21 mei wordt  oens ag  ei
 en  astri u   Donderdag 21 mei wordt  ri ag  ei

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden in de Afvalwijzer-app of 
www.mijnafvalwijzer.nl

Milieustraat dicht met Hemelvaartsdag

De gemeenteraad heeft  op 5 maart 2020 de ‘Oplegnoti ti e actualisati e van het masterplan 
inbreidingen’ vastgesteld. De oplegnoti ti e is een actualisati e van het Masterplan Inbreidingen 
uit 2009: een overzicht van locati es waar binnen de bebouwde kom van Akersloot, Bakkum, 
Castricum en Limmen, nog woningbouw mogelijk is. 

Wijzigingen ten opzichte van het Masterplan Inbreidingen 2009 zijn beperkt en de uitgangs-
punten uit 2009 zijn ongewijzigd:
-  openhouden landelijk gebied door - daar waar mogelijk - woningbouw binnen de kernen te     
   realiseren via intensiveren, combineren en transformeren;
-  niet bouwen in parken en het stedelijk groen.

In de oplegnoti ti e zijn voor de bestaande locati es geen wijzigingen doorgevoerd, de 
gerealiseerde locati es zijn verwijderd en er zijn enkele nieuwe locati es toegevoegd. Deze 
locati es, die nieuw in de oplegnoti ti e van het masterplan zijn opgenomen, zijn in de omgeving 
niet onbekend. 

U kunt de ‘Oplegnoti ti e actualisati e masterplan inbreidingen’ tot 25 juni 2020 inzien in het 
gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum.
Wilt u de stukken f siek bekijken of heeft  u vragen aan het team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, dan kunt u bellen: 14-0251. Let op: Het gemeentehuis is beperkt open 
i.v.m. corona-maatregelen. 

Castricum, 13 mei 2020

Vaststelling ‘Oplegnotitie actualisatie 
masterplan inbreidingen’



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

Omgevingsvergunning Publicatie Castricum 13 mei 2020
Omgevingsvergunning 
Aangevraagd
Starti ngerweg tegenover 37 in Akersloot, het bouwen van een schuur/schuilstal, datum 
ontvangst 1 mei 2020 (WABO2000884) 
Prins Hendrikstraat 34 in Castricum, het plaatsen van een dakopbouw, datum ontvangst 2 
mei 2020 (WABO2000885)
Pernéstraat 56 in Castricum, het bouwen van een tuinhuisje, datum ontvangst 3 mei 2020 
(WABO2000887)
Hoocamp 31 in Akersloot, het plaatsen van een raam, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000892)
Hoocamp 31 in Akersloot, het kappen van een kersenboom, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000893)
Boekel 17 in Akersloot, het maken van een dakaanpassing, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000891)
Woude 1 in De Woude, het betegelen van een tuin, datum ontvangst 4 mei 2020 
(WABO2000896)
Van Egmondstraat 7 b in Castricum, het vervangen van de dakkapel, datum ontvangst 5 mei 
2020 (WABO2000903)
Breedeweg 2 in Castricum, het plaatsen van een hekwerk rondom het dakterras, datum 
ontvangst 5 mei 2020 (WABO2000905)
Bachstraat 39 in Akersloot, het vergroten van de woning, datum ontvangst 6 mei 2020 
(WABO2000910)
Stetweg 14 in Castricum, het plaatsen van een stalen brandtrap, datum ontvangst 7 mei 
2020 (WABO2000913)
Kerkweg 53 in Limmen, het vergroten van de woning, datum ontvangst 7 mei 2020 
(WABO2000915)
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
Eerste Groenelaan 61 in Castricum, het vergroten van de woning, verzenddatum 6 mei 2020 
(WABO2000410)
 Anna Paulownastraat 14 in Castricum, het plaatsen van een aanbouw, verzenddatum 4 mei 
2020 (WABO2000781)
Braveld 11 in Castricum, het plaatsen van twee dakkapellen, verzenddatum 8 mei 2020 
(WABO2000678)
Burgemeester Mooijstraat 6 in Castricum, het wijzigen van de pui, verzenddatum 8 mei 
2020 (WABO2000346)
Kapelweg 49 in Limmen (C .4617), het bouwen van een woning, verzenddatum 8 mei 2020 
(WABO2000632)
Kapelweg 49 in Limmen (C .4617), het bouwen van een woning, verzenddatum 8 mei 2020 
(WABO2000632)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (vergunningsvrij)
Prins Bernhardlaan 28 in Akersloot, het aanbrengen van een kapconstructi e op de 
bestaande garage, verzenddatum 1 mei 2020 (WABO2000720) 
Hoocamp 31 in Akersloot, het kappen van een kersenboom, verzenddatum 7 mei 2020  
(WABO2000893)  
Johannisweg 2 in Castricum, het herinrichten van het parkeerterrein , verzonden 7 mei 2020 
(WABO2000673) 
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Buiten behandeling (aanvraag onvolledig)
Uitgeesterweg 17 in Limmen, het veranderen van de woning (gevel), verzenddatum 1 mei 
2020 (WABO2000428)
Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar mak-
en. Voor meer informati e kunt u contact met ons opnemen.

Van 11 mei t/m oktober vaart de pont in Akersloot weer volgens de oorspronkelijke 
zomerdienstregeling:
- van maandag t/m vrijdag van 07.00 – 23.00 uur
- op zaterdag en zondag van 08.00 – 22.00 uur
- op feestdagen van 08.00 – 20.00 uur

Iedere eerste dinsdagochtend van de maand vaart de veerpont van 9.30 tot 12.30 niet 
wegens onderhoud.

Zomerdienstregeling pont AkerslootBesluit omgevingsvergunning voor het 
bouwen van 8 appartementen op het perceel 
Raadhuisweg 13-15 in Akersloot
Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum maken bekend dat de omgevingsvergun-
ning voor het bouwen van 8 appartementen op het perceel Raadhuisweg 13-15 in Akersloot is 
verzonden op 14 april 2020. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 mei 2020 tot en 
met 24 juni 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen 
op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: NL.IMRO.0383.OVA19Raad-
huisweg13-VS01.
LET OP: in verband met het coronavirus 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 Bestuursrecht (Postbus 1621, 
2003 BR  Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet opgeschort. Daar-
voor 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 griffi  erecht verschuldigd.

Burgemeester en wethouders van gemeente Castricum,
13 mei 2020

Tot 1 juni a.s. is het mogelijk om mee te praten 
en te denken over het Voorlopig Ontwerp voor de  
herinrichti ng Rijksweg Limmen. Op deze belang-
rijke gebiedsontsluiti ngsweg willen we een goede 
doorstroming behouden en de verkeersveiligheid 
verbeteren. Meer informati e, de voorlopige 
ontwerpen noordelijk en zuidelijk deel en de link 
‘meepraten en meedenken’ naar het forum vindt 
u op de website www.castricum.nl/rijksweg

Op het forum kunt u tot 1 juni a.s. meedenken 
over verschillende onderwerpen als verkeer, parkeren, bomen en groen, riolering of een ander 
onderwerp. 

Vragen of opmerkingen kunt u ook sturen naar rijksweglimmen@debuch.nl

Participatie Rijksweg Limmen
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Thuiszitters

,,Met man en dochter woon ik in 
Castricum, maar ik ben geboren 
en getogen in Bakkum. Ik heb een 
kledingwinkel in de Torenstraat 
en mijn man is ook ondernemer. 
We maken nu een vrije val in om-
zet en inkomen. Gelukkig heeft 
mijn man wel weer een opdracht. 
Hoe het precies zit met de steun-
maatregelen van de gemeente 
weet ik (nog) niet. Mijn man komt 
er wel voor in aanmerking, maar 
voor mij is het niet duidelijk.’’

,,In het begin van de coronacri-
sis kwam er bijna niemand in de 
winkel. Nu wel weer wat meer. 
Om ons heen merk ik veel begrip. 
Leveranciers en de huurbaas zijn 
coulant als ik wat later of minder 
kan betalen.”

Wij zijn gezond
,,In 2008 al eens een stevige eco-
nomische crisis meegemaakt. Dat 
zijn we ook te boven gekomen. 
Het kan allemaal veel erger: de 
oude mensen die alleen zitten en 
de schoonheidsspecialisten en 
kappers die wekenlang verplicht 
dicht waren. Ik ben blij dat mijn 
winkel open mag en ik houd me 
aan de richtlijnen. Ik speld niet 
eens een broek af. Stress van de-
ze coronatijd heb ik eigenlijk niet, 
ik weet dat het weer goed komt. 
Net als iedereen vind ik het wel-
eens moeilijk om een boek te 
lezen omdat mijn gedachten 
steeds afdwalen. Dan wordt mijn 
hoofd kennelijk toch in beslag ge-
nomen door de huidige situatie. 
Onze dochter van 17 heeft allerlei 
bijbaantjes naast haar opleiding 
tot stewardess. Ze werkt veel of 
studeert voor school. Mijn indruk 
is dat ze er niet zoveel last van 
heeft. Ze mag van ons met één 
vriend of vriendin afspreken. Niet 
met groepen en dat gaat goed.”

Doorploegen
De zomer moet nog beginnen 
maar Wendy moet al nadenken 
over de wintercollectie. ,,Of ik dat 
aandurf? Ik moet wel. Ook met 
mijn leveranciers. Als ik nu niet 
bestel, kom ik er later niet meer 
tussen. We ploegen gewoon 
door. Ik probeer wel andere ver-
koopmanieren uit. Klanten kun-
nen op afspraak komen en mijn 
dochter showt de kleren op onze 
website. Ik werk al 22 jaar in deze 
winkel. Mijn hart ligt in deze zaak.”

De omgeving en corona
,,Mijn oom is overleden in een 
verzorgingshuis. Het is verschrik-

kelijk dat je nu geen afscheid 
kunt nemen. Ook voor de men-
sen die niet op bezoek kunnen bij 
hun dierbaren. Ik snap niet alles 
van het beleid. Mijn moeder kan 
haar man niet bezoeken maar op 
verschillende plekken in de zorg 
wordt zonder mondkapje of an-
dere beschermingsmiddelen ge-
werkt. Op straat houden men-
sen hier in Castricum meestal wel 
genoeg afstand. Een enkele keer 
word je afgesnauwd. Dan denk ik 
maar: hij of zij heeft een slechte 
nacht gehad. Boodschappen doe 
ik een keer per week en zoveel 
mogelijk bij de lokale winkels. We 
moeten elkaar steunen in deze 
tijd. Ook vind ik het echt belang-
rijk dat deze krant blijft bestaan.” 

Waarvan akte! (Tekst en foto: Ans 
Pelzer)

We zitten allemaal thuis. Hoe doen de inwoners van Castricum 
dat? Wat zijn de dagelijkse zorgen en welke hoop hebben we voor 
de toekomst? Dit keer: zelfstandig ondernemer Wendy Tromp 
(47). Zij runt een  kledingzaak in de Torenstraat.

Boordevol kleurrijke verhalen:
Historische Vereniging Oud-
Akersloot presenteert jaarboek

Zo vertelt Siem Deijlen uitge-
breid over zijn jeugdjaren aan de 
Sluisbuurt, over zijn schooltijd, 
zijn familie, vrienden en zijn ar-
beidzaam leven. Siem gaat �ui-
tend door het leven en hij is nog 
volop actief met zijn vele hob-
by’s. Het artikel bevat ook een 
beknopte Genealogie van de fa-
milie Deijlen.

Het jaarboek besteedt ook aan-
dacht aan Henk en Riet Leve-
ring. Veertig jaar lang runden zij 
café ‘De Vriendschap’. Veel Aker-
sloters vierden hier hun bruiloft 
of jubileum. Er traden regelma-
tig bekende bands op en er zijn 
hier veel kermissen gevierd. Er is 
lang nagepraat over de bommel-
ding tijdens een optreden van 
wijlen Herman Brood in 1982 en 
over het legendarische optre-
den van de band ‘Doe Maar’ in 
1983. Een en ander wordt in het 
boek uitgebreid belicht. Café De 
Vriendschap was ook de huiska-
mer voor verenigingen en voor 
het bespreken van activiteiten, 
van solexverhuur tot het Rock & 
Roll Festival.

Het ‘Huis van de Dokter’ op de 
hoek van de Julianaweg en de 
Dorpsstraat speelde vele jaren 
een prominente rol in het dorps-
leven. Veel dorpsgenoten zijn be-
kend met de vier laatste dokters, 
maar wie woonden er eerder? 
Wie bouwde 150 jaar geleden dit 
huis en wie bewoont nu het ‘Huis 
van de Dokter’? Het onderzoek 
dat hiernaar werd gedaan brengt 
voor de lezer verrassende feiten 
aan het licht.

De lelieteelt is vele jaren van gro-
te economische betekenis ge-
weest voor het dorp Akersloot 
en veel inwoners zijn jarenlang 
werkzaam geweest in de lelie-
teelt. In het artikel ‘Lelieteelt in 
Akersloot’ wordt een beeld ge-
schetst van de ontwikkeling van 
de lelieteelt in Akersloot en van 
degenen die zich met dit vak be-
zighielden. 
Er zijn nu nog maar weinig lelies 
in Akersloot, maar de historie en 
de mooie verhalen zijn fraai be-
schreven.

In het voorjaar van 1965 is er 
grote commotie in Akersloot. 
De emoties lopen hoog op en 
het komt zelfs tot een opstootje 
op straat. Wekenlang praten de 

mensen over bijna niets anders. 
Het gebeuren haalt de landelijke 
pers en er worden zelfs vragen in 
de Tweede Kamer gesteld. In het 
artikel ‘Een dorp in rep en roer’ 
kunt u lezen hoe dit uiteindelijk 
tot het gedwongen vertrek van 
kapelaan J. de Boer leidde.

Dorpsgezichten deel 4 neemt 
u mee naar de Buurtweg en de 
Hoogegeest. Een mooi beeld-
verhaal in foto’s laat zien hoe 
Akersloot er halverwege de vo-
rige eeuw uitzag en vergelijkt dit 
met het heden.

Het jaarboek eindigt met de Kro-
niek over 2019, waarin beschre-
ven wordt wat er afgelopen jaar 
in Akersloot is gepasseerd.

Het jaarboek wordt thuisbezorgd 
bij alle leden. Het is ook verkrijg-
baar bij Novy Velzeboer, Juliana-
weg 40, Akersloot en kost 15 eu-
ro.

Akersloot - Het jaarboek ‘De Groene Valck’, uitgave 2020, is zo-
juist uitgekomen. Het 112 pagina’s tellende jaarboek bevat zeven 
boeiende verhalen over Akersloot en haar bewoners en is fraai 
geïllustreerd met historische foto’s van Akersloot en haar bewo-
ners.

De lelieteelt in Akersloot omstreeks 1930, beschreven in het jaarboek ‘De 
Groene Valck’. (Foto: aangeleverd)

Ook wethouder ziet mogelijkheden:
‘Dorpsplein afsluiten en 
meer ruimte creëren voor terrassen’

Aart Tóth

Castricumse horecaondernemers 
staan daar positief tegenover. Re-
né Streefkerk van Grand Café Ba-
lu: ,,Ik ben zeker voorstander van 
een ruimer opgezet terras, dat 
wordt ook verplicht. We moeten 
een looproute maken en wellicht 
zelfs reserveringen opnemen. Bij 
de mogelijkheid om het terras 
verder uit te bouwen zal er meer 
gezelligheid ontstaan. Zonder dat 
de nu geldende normen worden 
overschreden. Als de openings-
tijden worden verruimd kunnen 
we wat terug doen tegenover on-
ze klanten en andersom. Ik zie het 
wel zitten.”

John van Hoogdalem van Joh-
nny’s Café: ,,Ruimere terrassen 
zorgen voor meer gezelligheid. 
Daarnaast kunnen we iedereen 
de gelegenheid geven om een 
plekje te vinden. Er is niet alleen 
goodwill te heroveren voor de 
horeca, de bezoekers snakken 
ernaar om een terrasje te pak-
ken.”

Bij La Trattoria, aan de overkant, 
is Alexander Romaniello dolen-
thousiast. ,,Dit plan bestaan al ja-
ren, maar het is nooit uitgevoerd. 
Het idee is prachtig. Wij lopen ge-
rust wat verder om onze gerech-
ten te serveren op een groter ter-
ras.”

Reactie wethouder
Verantwoordelijk wethouder Ron 
de Haan toont zich positief over 
de plannen. ,,We zijn in gesprek 
met de horecaondernemers op 
het Dorpsplein. De zaken die een 
terras hebben, staan wij een rui-
mere footprint toe, zodat tafels 
en stoelen verder uit elkaar ge-
zet kunnen worden en daarmee 
voldoen aan de anderhalve me-
ter eis. We kijken ook naar de 
openingstijden en hoe onderne-
mers de toestroom van bezoe-
kers gaan registreren. Voor 1 ju-
ni willen we een akkoord hebben 
bereikt.”
Volgens De Haan zijn de onder-
nemers nu aan zet. ,,Zij komen 
met een plan, wij kijken wat er 
kan. Over de mogelijkheden voor 
het afsluiten van het Dorpsplein 
voor verkeer kan ik nog geen me-
dedelingen doen. Die worden nu 
onderzocht.”

Castricum - Vanaf 1 juni mogen horecaondernemers hun terras-
sen mondjesmaat weer openstellen voor publiek. Een mooi mo-
ment om een proef uit het project ‘Versterking winkel- en ver-
blijfsgebieden’ te proberen: het Dorpsplein in het weekend dicht, 
doorgaand verkeer weren én meer ruimte creëren voor terrassen.

Genoeg ruimte voor anderhalve meter tussenruimte terrassen.

Scouting geeft kleur aan 4 en 5 mei:
,,We kregen veel 
hartverwarmende reacties”

Henk de Reus

Floortje Kehl vertelt dat ze veel 
enthousiaste reacties kreeg. Ze 
is trots op het resultaat en laat 
dit graag zien. Naast rood-wit-
blauwe steentjes in de vorm van 
het Vrijheidsteken van het Natio-
naal Comité 4 en 5 mei liggen er 
steentjes in de vorm van een hart. 
Midden in het hart ligt een groe-

ne baksteen met de naam ‘Eva’ 
erop. ,,Deze is door iemand ge-
bracht die vertelde dat haar moe-
der vroeger een joodse vriendin 
had die ‘Eva‘ heette. Zij is in de 
oorlog afgevoerd. Daarna is niets 
meer van haar vernomen. Dit was 
haar manier om haar vriendin te 
herinneren. Er zijn meer mensen 
die een steentje brachten met de 
naam van een Castricums familie-

lid, dat in de oorlog is gedepor-
teerd en in Auschwitz is omge-
bracht.” Onder het hart ligt een 
groep steentjes waarop de na-
men staan van degenen die in 
de oorlog als vergeldingsactie 
door de Duitsers in de buurt van 
het oorlogsmonument zijn ge-
executeerd. Floortje: ,,We hadden 
niet op zoveel positieve, hartver-
warmende reacties gerekend. 
We merkten duidelijk dat men-
sen er behoefte aan hebben om 
op dit soort dagen iets tastbaars 
te doen. Fijn dat we zo toch nog 
ons respect hebben kunnen to-
nen voor hen die het leven lie-
ten in de oorlog en tijdens vre-
desmissies en aan wie we mede 
onze vrijheid te danken hebben. 
We willen graag iedereen bedan-
ken die bij ons is langs geweest 
om in letterlijke zin een steentje 
bij te dragen.”

Floortje Kehl is trots op het resultaat van het #herdenkingssteentjesproject.

Castricum - Scouting Castricum was in negatieve zin verrast toen 
het hoorde dat alle 4 en 5 mei activiteiten waren afgelast vanwe-
ge het coronavirus. Om toch wat kleur aan deze dagen te geven 
besloot het invulling te geven aan het idee ‘#herdenkingssteen-
tjes’ van Scouting Nederland. Er werd op Facebook een oproep 
geplaatst, waarbij inwoners werden uitgenodigd om op 4 mei een 
herdenkingssteentje neer te leggen bij het clubgebouw. Hierop 
mocht men zelf een naam of een tekst schrijven. Ruim 250 per-
sonen hadden zich van tevoren telefonisch of via Facebook aan-
gemeld. Er werd een strak tijdschema gemaakt om te voorkomen 
dat meerdere mensen tegelijkertijd langs kwamen en groepsvor-
ming ontstond.
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Gratis online beginnerscursus yoga
Bakkum - Voor iedereen die juist 
nu meer behoefte heeft aan ont-
spanning en een moment voor 
zichzelf wil creëren, biedt Yogin-
gie een gratis online beginners-
cursus yoga. Deze cursus is zeer 
geschikt voor mensen die willen 
beginnen met yoga, maar ook 
voor iedereen die meer lichaams-
beweging nodig heeft vanwege 
het thuiswerken. Vijf weken lang 
krijgen de deelnemers twee oefe-
ningen per week. 
Ineke en Larissa van Yogingie: 
,,Het thuiswerken vraagt veel van 
het lichaam. Door het lange zit-
ten kunnen spanningen ontstaan 
in de nek, schouders en onder-
rug. Er worden veel online yoga-
cursussen aangeboden, maar 
niet iedereen is bekend met yoga. 
Het kan daardoor best een grote 
stap zijn om online lessen te gaan 
volgen. Onze cursus geeft de cur-
sisten de begeleiding die nodig is 

bij het volgen van hun eigen yo-
gapad!’’ 
Via de website www.yogingie.nl 

of per e-mail (larissa@yogingie.
nl) kan men zich aanmelden voor 
deelname. (Foto: aangeleverd)

Oorlogsdagboek van de kapelaans

Een kapelaan is een geestelijke 
in de rooms-katholieke kerk, die 
functioneert onder een pastoor. 
Gedurende de Tweede Wereld-
oorlog was bijna iedereen in Cas-
tricum katholiek. Het moet in de 
loop van februari 1942 geweest 
zijn, dat de drie kapelaans beslo-
ten om samen een dagboek bij te 
gaan houden. Ze deden dat voor 
henzelf, maar ook voor anderen 
die later zouden kunnen lezen 
wat zij in die benarde tijd gedacht 
en gevoeld hebben. Ze vertelden 
pastoor Goes niets over het dag-
boek. De oorlog zou vanaf dat mo-
ment nog meer dan drie jaar du-
ren.

Voor de kapelaans was er in febru-
ari 1942 iets beslissend veranderd. 
In de verzuilde wereld van Neder-
land met zijn absolute scheiding 
van katholiek en protestant in alle 

geledingen had een afvaardiging 
van alle christelijke kerken bij het 
Duitse bestuur geprotesteerd te-
gen de schending van gerechtig-
heid, barmhartigheid en vrijheid 
van geloof. De goede verstaander, 
en daar hoorden de Duitsers bij, 
begreep dat hier geprotesteerd 
werd tegen de Jodenvervolging. 
Dat moet voor de drie kapelaans 
betekend hebben: tegen een ver-
enigd christelijk Nederland zijn 
de Duitsers niet opgewassen. Dit 
moest het einde van de oorlog na-
bij brengen.

De kapelaans Holthuizen, Verheul 
en Van der Zalm gaven in hun dag-
boek hun beeld van de oorlog in 
Castricum met steeds terugkeren-
de evacuaties en gedwongen eva-
cuaties van meer dan de helft van 
de bevolking. Ook de afbraak van 
woningen, straten, een hele buurt; 

allerlei pogingen om arbeids-
krachten voor de Duitse industrie 
te vinden, het inleveren van ra-
dio’s, het vorderen van �etsen en 
het meest wezenlijke: de verloren 
vrijheid, in ruil waarvoor ze angst 
en onzekerheid en een steeds gro-
ter isolement kregen.

Ze schreven ook over de oorlog in 
de rest van Nederland, Europa en 
de rest van de wereld. In Neder-
land lag de nadruk op razzia’s en 
tewerkstelling in Duitsland, ver-
zet en sabotage, represailles; en 
steeds meer de honger en kou in 
de grote steden en de voedsel-
tochten naar het platteland. Na 
de oorlog maakte de goede hoop 
van het begin plaats voor onze-
kerheid. De Nederlanders hadden 
hun handen vol aan een nieuwe 
last: de vele honderden NSB’ers en 
andere gedetineerden die in Duin 
en Bosch waren opgesloten, waar 
de omstandigheden niet goed wa-
ren. Ongerustheid en angst over-
heerste, want een nieuwe oorlog 
dreigde, nu met de Sovjet-Unie.

Het boek beslaat ruim 240 pagi-
na’s en heeft een voorwoord van 
burgemeester Toon Mans. Het was 
de bedoeling om het als onder-
deel van ‘Castricum 75 jaar Bevrij-
ding’ uit te geven. Zodra de coro-
namaatregelen het toestaan zul-
len de donateurs van Oud-Castri-
cum het boek kunnen aanscha�en 
voor de speciale prijs van slechts 
10 euro. Zij zullen te zijner tijd be-
richt krijgen. Inmiddels is door de 
Werkgroep Oud-Castricum beslo-
ten om een beperkt aantal exem-
plaren in de voorverkoop aan 
te bieden via boekhandel Laan. 
Daar zal het oorlogsdagboek voor 
15 euro te koop zijn. (Foto: Werk-
groep Oud-Castricum)

Castricum - De drie kapelaans die in 1942 verbonden waren aan 
de St. Pancratiusparochie hebben destijds een dagboek bijge-
houden. Het loopt door tot en met de capitulatie van Japan in 
augustus 1945 en is nu als boek uitgegeven door de Werkgroep 
Oud-Castricum.

DEEN Supermarkten en Arla Foods doneren:
20.543 pakken melk voor 
Voedselbanken Nederland

Voedselbanken in Nederland heb-
ben op dit moment hard hulp no-
dig. Door de coronacrisis is de vraag 
naar voedselhulp toegenomen en 
zijn de voorraden onder druk ko-
men te staan. Door de mogelijkheid 

om de Voedselbank te steunen laag-
drempelig te maken, bleken klanten 
erg bereidwillig om een steentje bij 
te dragen. Vorige maand doneerden 
klanten van DEEN al 25.000 produc-
ten aan de Voedselbank. Met de ex-

tra 20.543 pakken melk kunnen de 
lage voorraden bij de Voedselbank 
weer worden aangevuld. De pak-
ken melk zijn woensdag 6 mei door 
DEEN Supermarkten en Arla Foods 
afgeleverd bij Voedselbanken Ne-
derland te Amsterdam. In de perio-
de van zondag 26 april tot en met za-
terdag 2 mei werd in samenwerking 
met Unox een vergelijkbare actie op-
gezet. Bij iedere aankoop van Unox 
Cup-a-Soup, noodles of pasta werd 
ook een pak aan de Voedselbank ge-
doneerd. Vorige week is de actie her-
haald met Dove deo of douche.

Regio - Van 19 tot en met 26 april doneerden DEEN en Arla Foods, 
waaronder het merk Melkunie valt, voor ieder pak melk van Mel-
kunie dat verkocht werd ook een pak aan de Voedselbank. Klan-
ten van DEEN bleken de actie zeer te waarderen en zorgden er-
voor dat met deze actie een fantastisch aantal pakken melk werd 
gedoneerd. In totaal zijn met het initiatief ‘Koop een pak, doneer 
een pak’ 20.543 pakken melk van Melkunie gedoneerd aan de 
Voedselbank.

Tim Butje en Michel Kas (Arla Foods) overhandigen symbolisch de melk samen met Bastiaan de Back en Harm 
Op den Kelder (DEEN) aan Michel Sanders van de Voedselbank. (Foto: aangeleverd)

De Witte Brug snel weer open
Castricum - Binnen twee weken 
hoopt Herman Rijsdijk, directeur 
van De Witte Brug de deuren van 
het zwembad weer te kunnen 
openen. 
Na het nieuws dat de corona-
maatregelen in fases worden ver-
soepeld, kon hij wel een gat in het 
plafond springen. ,,We zijn hard 

aan het werk om protocollen te 
maken voor het zwembad. Het 
is nu wachten op gemeentelijke 
toestemming.” 
De afzwemmers krijgen voor-
rang; daarmee wil De Witte Brug 
zo snel mogelijk beginnen. Daar-
na zijn er op beperkte schaal 
weer mogelijkheden om gebruik 

te maken van het zwembad. Die 
worden steeds verder uitgebreid, 
maar ook in het water geldt: an-
derhalve meter afstand houden. 

Het zwembad deelt updates over 
de heropening via de website 
www.dewittebrug.com of Face-
book. (Tekst en foto: Aart Tóth)

Herman Rijsdijk , directeur De Witte Brug, na de vreugdeduik.

Samen sterk tijdens thuisquarantaine:
Mozaïekbank met coronacrisis als thema

Al zeventien jaar heeft Judith 
Lang een passie voor mozaïek. Ze 
werkte onder meer aan een mo-
zaïekproject ter gelegenheid van 
35 jaar Montessorischool en was 
de initiatiefnemer van de moza-
iekbank die is geplaatst ter ver-
vanging van het kapotte Hon-
gaarse vriendschapsbankje. 
,,Ik zie in elk betonstukje in het 
straatbeeld een mozaïek’’, vertelt 
ze. Door de coronacrisis brengt 
Judith, net zoals veel dorpsge-
noten, het grootste deel van haar 
tijd nu thuis door. ,,Ik voelde me 
daardoor een beetje gevangen. 
Ik was net even buiten geweest 
om boodschappen te doen. In de 
winkel zag ik hoe de mensen af-
stand van elkaar houden. Toen ik 
weer thuis was, keek ik naar de 
mozaïekpot die ik in de tuin heb 
staan. Die pot loopt over in de re-
genboogkleuren en er staat een 
olijfboom in. Opeens kreeg ik het 
idee voor een mozaïekbank met 
de coronacrisis als thema. Ik wil 
met inwoners van Castricum een 
bank maken die ons herinnert 
aan de coronacrisis met een posi-
tieve a�oop. Het thema wordt de 

regenboog, want die staat voor 
verbinding.’’

Judith ging aan de slag en maak-
te een ontwerp. Als basis voor het 
project koos ze een betonnen 
zitbank van het bedrijf Luc4Me. 
Hierop moeten straks kleine stuk-
jes gekleurd glas worden gelijmd. 
Het idee is dat inwoners van Cas-
tricum elk een stukje van de bank 
voor hun rekening nemen. Judith: 
,,Ik bereken vooraf welke kleur 
waar moet komen. Zo stel ik pak-
ketten samen, die men kan afha-
len om ermee aan de slag te kun-
nen gaan. Om de hele bank te be-
kleden, heb ik 111 deelnemers 
nodig. Ze hebben een maand de 
tijd om hun bijdrage te leveren 
en daarna moet alles samenge-
voegd worden.’’ Volgens Judith is 
het niet moeilijk om te doen; ie-
dereen kan het. ,,De stukjes glas 
zijn allemaal afgerond, zodat er 
geen glassplinters uit kunnen ste-
ken. Het is honderd procent vei-
lig om mee te werken. Ik lever de 
glasstukjes, de lijm en de instruc-
ties. Bovendien ben ik iedere dag 
te bereiken als mensen vragen 

hebben. Ik geef in feite op deze 
manier een workshop op afstand.’’ 
Als alle onderdelen klaar zijn, 
zorgt Judith er zelf voor dat ze tot 
een geheel worden gemaakt.

Over het exacte ontwerp wil ze 
nog niet te veel verklappen. Wel 
zegt ze: ,,Op de achterkant wil ik 
het virus afbeelden vanuit zwart 
via grijs naar wit. Dat is een lasti-
ge klus, daarvoor wil ik mensen 
benaderen die dit soort werk al 
vaker gedaan hebben.’’ Al met al 
een hele klus, waarbij heel wat re-
gelwerk komt kijken. Er moet bij-
voorbeeld een locatie gevonden 
worden waar de betonnen bank 
tijdelijk kan staan. Uiteindelijk 
moet het object op een publieke 
plek in Castricum komen. Dat kan 
in het centrum zijn, maar bijvoor-
beeld ook op het plateau bij de 
strandopgang. Na een eerste op-
roep via de website van Omroep 
Castricum hebben zich al enke-
le belangstellenden gemeld om 
deel te nemen aan het project. 
Om een budget te krijgen voor 
het aanscha�en van de beton-
nen bank en de benodigde ma-
terialen, heeft Judith haar project 
als burgerinitiatief ingediend. Het 
wachten is nu op een oordeel van 
de gemeenteraad. ,,Het moet een 
leuk, positief pareltje van Castri-
cum worden’’, besluit Judith. Via 
judeco@casema.nl kan men zich 
aanmelden voor deelname. (Foto: 
aangeleverd)

Castricum - Een betonnen zitbank, voorzien van mozaïekwerk dat 
door inwoners wordt gemaakt, moet over enige tijd op een pro-
minente plek in de gemeente komen te staan. Het idee komt van 
kunstenaar Judith Lang. Ze wil met het project een positieve draai 
geven aan de coronacrisis en onder het motto ‘samen sterk‘ de in-
woners van de gemeente betrekken bij het maken van iets moois. 
Inmiddels heeft ze het project ingediend als burgerinitiatief.
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MHCC-Jeugd met veel plezier veld op
De trainingen voor de jeugdleden 
zijn inmiddels hervat en MHCC han-
teert de door de gemeente goed-
gekeurde protocollen. De jeugdle-
den van MHCC zijn na lang wachten 
weer blij dat ze samen het veld op 
kunnen. Natuurlijk heeft de club de 
nodige aanpassingen moeten doen 
zoals het uitzetten van looproutes, 
maken van duidelijke afspraken, re-
gelmatig ontsmetten van materia-
len, anderhalve meter afstand hou-
den en zo nog meer. Door de snel-
le acties van het bestuur en het trai-
ningsteam kan de jeugd van MHCC 
weer trainen. Momenteel worden er 
voorbereidingen getro�en om ook 
de 18-plusleden weer het veld op te 
kunnen laten gaan.

Meedoen
Kinderen die willen meedoen kun-
nen zich via jongstejeugd@mhcc.
nl aanmelden met vermelding van 
de leeftijd en eventuele hockeyer-
varing. De hoofdtrainer zorgt er dan 
voor dat ze bij het juiste team wordt 
ingedeeld zodat ze lekker kunnen 
meetrainen. (Foto: aangeleverd)

Castricum - Na een periode van zo’n zeven weken geen hockey 
vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, zijn de velden 
bij Mixed Hockey Club Castricum (MHCC) weer in gebruik geno-
men. De berichtgeving van het kabinet over het langzaamaan op-
starten van de buitensporten heeft voor heel wat blije gezichten 
binnen de club gezorgd.

Herstart onderwijs 
en jubileum met lokaal tintje

Na een periode van onderwijs 
op afstand is het eindelijk zo-
ver dat de kinderen in de basis-
schoolleeftijd weer (deels) naar 
school mogen. Zowel de kinde-
ren en hun ouders als de scho-
len staan te trappelen om weer in 
het ritme van voor de coronacri-
sis te komen. Op alle scholen van 
de ISOB hebben de leraren en di-
recteuren de afgelopen tijd hard 
gewerkt om het onderwijs aan de 
kinderen in deze situatie vorm te 

geven. Nu is het tijd voor de vol-
gende fase. Om die wat kracht bij 
te zetten kregen de scholen, met 
medewerking van de lokale on-
dernemers, een kleine attentie. 
Voor alle leerlingen was er een 
nieuwe water�es.

Jubileum
Het is twintig jaar geleden dat de 
openbare scholen van vijf (toen 
zeven) gemeenten in de regio 
Noord-Kennemerland zich ver-

enigden in de Intergemeentelijke 
Stichting voor Openbaar Basison-
derwijs. De verzelfstandiging van 
het openbaar onderwijs maakte 
dat de gemeenten (nu: Uitgeest, 
Castricum, Heiloo, Bergen en Alk-
maar) het bevoegd gezag over-
droegen aan de ISOB.
,,Deze scholen uit een grote re-
gio werden samengevoegd en 
gingen samenwerken onder één 
vlag’’, memoreert directeurbe-
stuurder Robert Smid. ,,Je kunt 
je voorstellen dat dit veel inspan-
ningen heeft gekost, we zijn dan 
ook trots op de samenwerking en 
verbinding tussen onze scholen.’’ 
De koepel hoopt dit jubileum 
groots te vieren, zodra dit weer 
mogelijk is.

Castricum - Het basisonderwijs is deze week weer van start ge-
gaan en de openbare ISOB-scholen vieren tevens hun 20-jarig be-
staan. Voorzichtig wordt het onderwijs op de scholen weer op-
gepakt. Samen met lokale ondernemers werden leraren verrast 
en kregen alle kinderen een jubileumattentie. Wanneer het weer 
kan, wordt er een groot jubileumfeest gevierd.

Jongeren verrassen bewoners 
Santmark met kunstwerken
Castricum - Jongeren uit de Ho-
rizon Jeugdzorginstelling (loca-
tie Antonius) uit Bakkum hebben 
een serie kunstwerken gemaakt 
voor de bewoners van woon-
zorgcentrum De Santmark in Cas-
tricum. De zelfgemaakte kunst-
werken zijn bedoeld om verzor-
gers en bewoners een hart on-
der de riem te steken. Woonzorg-
centrum De Santmark is de afge-
lopen periode zwaar getro�en 

door het corona-virus.

De jongeren konden de kunst-
werken helaas niet persoonlijk 
overhandigen. Het initiatief en de 
opbeurende schilderijen werden 
enthousiast ontvangen door ver-
zorgers van De Santmark. Ook nu 
de corona-maatregelen versoe-
peld worden, blijven er nog veel 
kwetsbare mensen, waaronder 
de ouderen in De Santmark, waar 

goed op moet worden gelet. ,,Het 
initiatief van deze groep kwetsba-
re kinderen om kunstwerken te 
maken voor de bewoners van De 
Santmark ontroert me. Het is een 
prachtig voorbeeld van hoe je 
naar elkaar om kunt zien, en dat 
juist door deze jongeren die zelf 
al zo’n moeilijke fase in hun leven 
doormaken”, aldus wethouder 
Ron de Haan (Jeugdhulp). (Foto: 
aangeleverd)

‘Verkwanseling van gemeenschapsgeld’
Forza! stelt vragen over 
herinrichting horecaplein

In januari koos de gemeente er-
voor om de oude kastanjeboom 
op zijn plek te laten.
De bank die rondom de boom 
stond was in beton gegoten en 
bleek lastig te verwijderen. De 
verhoging rondom de boom zou 

gelijkvloers worden gemaakt, 
maar Forza! schrijft dat dit niet is 
gebeurd. ,,Dit was een wens van 
de ondernemers op het Dorps-
plein. Wij willen weten waarom 
daar geen gehoor aan is gege-
ven.’’ De partij vraagt ook verdui-

delijking over de herinrichting 
van de ruimte rondom de boom. 
,,Na vier dagen herstellen en weer 
opbouwen is er niets veranderd. 
Dit is een verkwanseling van het 
gemeenschapsgeld.’’

Forza! wil van het college weten 
waarom er geen bankje is terug-
geplaatst, welke kosten er zijn 
gemaakt en wat nu de status is 
van de herinrichting. Het college 
wordt geacht binnen enkele we-
ken met een reactie te komen.

Castricum - De kastanjeboom aan het Dorpsplein in Castricum 
houdt de gemoederen �ink bezig. Nadat begin dit de bank rond-
om de boom werd verwijderd en men besloot de boom te sparen, 
is er volgens Forza! van herinrichting nog geen sprake. De partij 
wil opheldering van het college en stelt schriftelijk vragen over 
de situatie.

Kies voor gezondheid:
Op de fiets naar school

Tijdens de intelligente lockdown 
bleven veel kinderen thuis en 
sporten bij sportclubs was on-
mogelijk. Nu de scholen weer fy-
siek zijn begonnen, neigen veel 
ouders ernaar om hun kinderen 
met de auto weg te brengen. Vol-
gens de Fietsersbond is de �ets 
een uitstekende vervanger van 
de auto. De combinatie van bui-
tenlucht en de beweging die je 
op de �ets krijgt, verbetert je af-
weersysteem. Daarmee verklein 
je de kans op besmetting met bij-
voorbeeld het coronavirus. Daar-
naast neemt door �etsen de kans 
op overgewicht af, wat iemand 
minder kwetsbaar maakt bij een 
volgende pandemie. De auto la-
ten staan voorkomt ook ongeluk-
ken met spelende en oversteken-
de kinderen. Een groot deel van 

de ouders is thuis aan het werk en 
hoeft niet met de auto naar werk 
te reizen. ,,Om die reden voor de 
auto kiezen is geen excuus meer. 
Kies daarom voor de �ets of voor 
kleinere afstanden voor lopen.’’

Veilige schoolomgeving 
De Fietsersbond ziet genoeg mo-
gelijkheden om de schoolomge-
ving veiliger te maken. Als voor-
beeld wordt de schoolstraat ge-
noemd. Dit is een straat voor de 
ingang van de school die twee 
keer per dag wordt afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Ook 
een parkeerverbod rond scho-
len, waardoor kinderen het laat-
ste stuk moeten lopen, is een mo-
gelijkheid. Parkeervakken rond 
scholen zouden dan eventueel 
kunnen worden gebruikt om �et-

senrekken te plaatsen. 

Advies Rijksoverheid
Minister-president Mark Rutte zei 
in zijn persconferentie op 6 mei 
het volgende: ,,Ik hoop natuur-
lijk dat kinderen gewoon op de 
�ets, tot wat mij betreft vijftien ki-
lometer, lekker naar school rijden 
en niet meer met de bus gaan. Ik 
geloof dat er nu met het onder-
wijs gesproken wordt over een 
grens van acht kilometer, maar ik 
zou zeggen dat kan best nog wat 
hoger. Waarom zou je überhaupt 
met een tram of bus moeten? Dat 
is heel gezond, die �ets.”
Ook in overige adviezen van het 
kabinet en het Outbreak Ma-
nagement Team (OMT) wordt ge-
pleit om zoveel mogelijk lopend 
of met de �ets naar school of de 
opvang te gaan, om het open-
baar vervoer te ontlasten en de 
schoolomgevingen veilig te hou-
den. De Fietsersbond staat ook 
open voor het geven van advie-
zen aan gemeenten en scholen 
over het creëren van een veilige 
schoolomgeving.

Regio - Het heropenen van de basisscholen is volgens de Fietsers-
bond een kans om de �ets te pakken. Ouders brengen hun kinde-
ren vaak met de auto naar school, en deze trend kan zich voort-
zetten uit angst voor corona. De gevolgen: meer drukte, onveilig-
heid en minder �etsgeluk. De Fietsersbond ziet juist nu veel voor-
delen als kinderen met de �ets naar school gaan. Ook minister-
president Mark Rutte pleit nadrukkelijk voor de �ets.

Ilse Zaal voorgedragen als nieuwe 
gedeputeerde voor D66 Noord-Holland
Regio - De fractie van D66 
Noord-Holland draagt Ilse Zaal 
uit Zaandam voor aan Provin-
ciale Staten als opvolger van 
de op 12 mei aftredende Jack 
van der Hoek, die burgemees-
ter wordt van Schouwen-Duive-
land. Zaal wordt verantwoorde-
lijk voor de portefeuille econo-
mie, landbouw en visserij, die-
renwelzijn, bestuur, Europa, re-
creatie en toerisme. Provinciale 
Staten zullen op 18 mei over de 
voordracht een besluit nemen.

Ilse Zaal wordt door de Staten-
fractie van D66 getypeerd als een 
echt groene sociaal-liberaal met 
ruime ervaring in de Noord-Hol-
landse provinciale politiek. De ad-
viescommissie over Zaal: ,,Met de-
ze gedeputeerde is de bestuurlij-
ke continuïteit gewaarborgd en 
blijft D66 een betrouwbare coali-
tiepartner. Ze is zowel een prag-
matisch als ambitieus bestuurder. 

Altijd op zoek naar feiten, weet zij 
gedreven vanuit de inhoud een 
visie te ontwikkelen, maar maakt 
vanuit haar hart contact met men-
sen. Met deze combinatie zal ze 
oppositie en coalitiepartijen, in-
woners, ondernemers en organi-
saties bij haar beleid weten te be-
trekken met sterke resultaten als 
gevolg. Ze is zich goed bewust van 
de rol die het college speelt in het 
duale bestel. Met rechtvaardig-
heid hoog in het vaandel en een 
scherp oog voor de belangen van 
zij die recht en ondersteuning ver-
dienen, zal ze op eigen wijze vorm 
weten te geven aan het sociaal-li-
beralisme in Noord-Holland.”
Vicefractievoorzitter Amélie Strens 
heeft ad interim de taken van frac-
tievoorzitter Ilse Zaal overgeno-
men. Zodra de Statenfractie van 
D66 weer aangevuld is met een 
nieuw Statenlid, zal opnieuw een 
fractievoorzitter gekozen worden. 
(Foto: aangeleverd)Ilse Zaal.

Gegarandeerd slank met
Anne Bruin, gewichtsconsulente

Heiloo - Anne vertelt: ,,Ruim veer-
tien jaar geleden ben ik mijn prak-
tijk gestart in Heiloo en ik heb sinds-
dien al zeer veel mensen op een ge-
zonde manier geholpen met afval-
len. Ik vind het nog steeds zo ont-
zettend leuk om te doen! Iedereen 
is welkom en niemand hoeft zich 
te schamen voor zijn of haar eetge-
woonten. Emotie-eten, geen maat 
kunnen houden met suikers of ge-
woon een paar kilo lichter willen 
zijn, het is nooit te laat om te wer-
ken aan een gezond lichaam en af 
te rekenen met ongewenst (vr)eet-
gedrag!”

Anne werkt niet met een dieet maar 
met gewone, gezonde voeding. 
In haar praktijk begeleidt zij on-
der meer mensen die last hebben 
van emotie-eten, suikerverslaving 
en (stiekeme) eetbuien. ,,Er zit vaak 
een heel verhaal achter deze lastige 
eetgewoonten maar zijn zeer zeker 
af te leren.”

AFSLANKEN MET
DE VIRTUELE MAAGBAND
Sinds anderhalf jaar biedt Anne ook 
afslanken met behulp van een vir-
tuele maagband aan. Bij plaatsing 
van een virtuele maagband wordt 
(tijdens een hypnosesessie) aan 

je onderbewustzijn verteld dat je 
een maagbandoperatie ondergaat. 
Je onderbewustzijn kent geen ver-
schil tussen realiteit en fantasie. De 
virtuele maagbandoperatie heeft 
daardoor precies hetzelfde e�ect 
als een echte maagbandoperatie. 
,,Ik boek echt alleen maar positie-
ve resultaten en ben ontzettend en-
thousiast dat ik deze manier van af-
vallen in mijn praktijk kan aanbie-
den. De resultaten zijn echt posi-
tief verrassend!”, zegt Anne. Bij het 
aanbrengen van de virtuele maag-
band weet je achteraf precies wat 
er gebeurd is; je slaapt niet maar je 
bent in een ontspannen staat die ie-
dereen eigenlijk als heel prettig er-
vaart.

VOOR WIE?
Iedereen die wil werken aan een ge-
zond lichaam, lekkerder in zijn/haar 
eigen vel zitten en/of af wil rekenen 
met ongewenst eetgedrag, kan zich 
aanmelden en ervoor gaan.

KORTINGSACTIE
Voor de hele maand mei geldt bij 
aanmelding voor het program-
ma met de virtuele maagband een 
korting van 100 euro! De consul-
ten van Anne worden vaak geheel 
of gedeeltelijk vergoed door verze-
keraars. Voor informatie kan wor-
den gebeld (072 5332636) of een e-
mail worden gestuurd (info@lekker-
slank.com). (Foto: aangeleverd)
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Bibliotheek weer open
Castricum - Bibliotheek Ken-
nemerwaard is sinds maan-
dag weer open. De vestiging 
in Castricum opent voorlo-
pig van maandag tot en met 
vrijdag tussen 11.00 en 16.00 
uur de deuren. Ook de vesti-
gingen in Alkmaar Centrum, 
Bergen en Heerhugowaard 
Centrum hervatten de werk-
zaamheden weer op deze tij-
den. Andere vestigingen blij-
ven tot nader bericht nog ge-
sloten.

Directeur Erna Winters is ver-
heugd dat de deuren van enkele 
vestigingen weer open kunnen: 
,,De afgelopen weken hebben 
we onze dienstverlening vooral 
digitaal kunnen voortzetten, en 
sinds een paar weken ook via de 
AfhaalBieb. We hebben gemerkt 
hoezeer onze leden het bezoek 
aan de bibliotheek en het zelf uit-
zoeken van boeken missen.’’ 
Winters geeft verder aan dat de 
medewerkers van de bibliotheek 
zelf ook de contacten met de le-

ners missen. Aan de bezoeker 
wordt gevraagd om de genomen 
maatregelen in de vestigingen te 
respecteren en de aanwijzingen 
goed op te volgen. Welke maat-
regelen er genomen zijn, is uit-
gebreid op www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl te lezen. In elk ge-
val zijn de leestafels, studieplek-
ken en toiletten voorlopig nog 
gesloten. 
De openstelling geldt vooralsnog 
uitsluitend voor het lenen en te-
rugbrengen van boeken.

Collega’s kindcentrum De Brug 
zingen jarige collega toe
Akersloot - Vorige week dins-
dag was het Bevrijdingsdag, maar 
ook de verjaardag van juf Anita 
Pouw. Zij werkt al jaren in kind-
centrum De Brug als leerkracht 

van groep 1/2. Dinsdag bereik-
te ze de 65-jarige leeftijd. In deze 
vreemde tijden, waarin we alle-
maal ons eigen weggetje probe-
ren te vinden, vonden haar colle-

ga’s de weg naar haar huis en zon-
gen voor haar een zelfgeschreven 
nummer en natuurlijk nog enkele 
verjaardagsliedjes. Gefeliciteerd 
juf Anita! (Foto: aangeleverd)

Afgelopen donderdag 7 mei werden, op een 
pas gemaaid weiland aan de Zanddijk tus-
sen Bakkum-Noord en Limmen, vijf ooie-
vaars waargenomen. Ze stonden wat ver in 
het land, waardoor je niet goed kon zien wat 
ze daar aan het doen waren. Op vrijdag 8 
mei werden ze waargenomen op een pas ge-
maaid weiland tussen het hondenlosloopge-
bied en de Zeeweg / Provincialeweg N513. Ik 
was daar tegen een paal op gaan zitten om 
het jachtgedrag van deze toch wel majes-
tueuze vogels gade te slaan. Ze jagen daar 
hoofdzakelijk op muizen en volgens kenner 
Gerard Veldt zijn dat er dit jaar velen. In te-
genstelling tot de andere muizenjagers - de 
torenvalk en de ook waargenomen uilen, die 
‘biddend’ vanuit de lucht op hun prooi jagen 

- lopen de ooievaars kris kras door het land 
heen. Op het moment dat ze iets zien bewe-
gen, snellen de ooievaars eropaf. Ze gaan 
dan op één poot in een soort gevechtshou-
ding staan met de snavel naar beneden ge-
richt. Zodra de muis maar even beweegt slaan 
ze razendsnel toe en heeft het muisje geen 
schijn van kans tegen krachtige snavel van de 
ooievaar. In één vloeiende beweging wordt 
het gehele muisje naar binnen gewerkt. In 
de korte tijd dat ik daar heb gezeten zag ik er 
zo een aantal naar binnen worden gewerkt. 
Ik vroeg me af: komt daar de nou gewoonte 
vandaan, als de ooievaar een baby brengt, om 
beschuit met muisjes te trakteren?

Nico Lute

LEZERSPOST
Ooievaars in Castricum

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.

Longfonds collecteert digitaal

Het coronavirus maakt in één 
klap duidelijk hoe belangrijk je 
longen voor je leven zijn. 
Het Longfonds strijdt voor 1,2 
miljoen mensen met een long-
ziekte én voor iedereen die blij-
vende longschade overhoudt aan 
het coronavirus. 
Door informatie te verstrekken en 
een luisterend oor te bieden. En 
door doorslaggevend onderzoek 
naar longherstel mogelijk te ma-
ken.

Vrij ademen
Babette van Daal is één van de 
online collectanten. Toen ze 30 
jaar was, kreeg ze te horen dat ze 
ernstig longemfyseem had. Die 
ziekte beschadigde haar longen 
zo erg dat er nog maar één red-
middel was: donorlongen. Geluk-
kig heeft ze die gekregen. Ze kan 
weer vrij ademen! 
Voor alle mensen met een long-
ziekte heeft ze een droom: ,,Ik 
hoop dat we in de toekomst long-

weefsel kunnen herstellen. Want 
vrij ademen gun ik iedereen.” Do-
neren kan via www.longfonds.nl 
of door de QR-code bij dit artikel 
te scannen.

Castricum - De collectanten van het Longfonds zouden deze 
week langs de deuren gaan, maar in verband met het coronavirus 
wordt nu online gecollecteerd. Met de opbrengst maakt de orga-
nisatie doorslaggevend longonderzoek mogelijk. Dat is nu meer 
dan ooit nodig.

Voetbalvereniging Limmen
Uit den ouden doos: 
We nemen de Beenen

Zijn vrouw Guurtje was ook 
steevast van de partij. Hun 
twee zonen hebben het niet 
van een vreemd. Aad en Co 
zijn al meer dan zestig (!) jaar 
trouwe supporters van de club. 
De nu 75-jarige druppels zul-
len nog goed weten van die 
wedstrijd tegen Hollandia T in 
Tuitjenhorn. De vrouwelijke 
scheidsrechter liet wel tien mi-
nuten doorspelen in een zeer 
spannende wedstrijd. Toen 
zij eindelijk affloot en Lim-
men de winst binnen had, ren-
den ze beiden naar haar toe 

om haar over haar bol te stre-
len. Een verbouwereerd kijken-
de scheids achterlatend. Fan-
tastisch toch? Ja , de scheids-
rechter moest het vaak ontgel-
den bij de mannen. Als hij een 
te kleine of te grote broek aan 
had, moest dat wel even luid 
kenbaar gemaakt worden aan 
het overige publiek. Nooit (??) 
is het tot een echte ruzie geko-
men tussen de supporters.

Ik denk dat alle clubs in de re-
gio die Beenen wel kennen. De 
zoon van Co (Rob) haalde Lim-

men 2 en kleinkind van vader 
Jaap (Ron van Stralen) kwam in 
het eerste. De namen met ach-
ternaam Beentjes die niets met 
voetbal hebben zijn er weinig. 
De kinderen van vader Bank, 
Nic (haaks) Beentjes met zijn 
broers Kees, Ben en Gerard, 
heb ik weinig tot niet op Dam-
pegheest gezien, of het moet 
nu een kleinkind zijn dat voet-
balt. Anders is het met de fa-
milie van Sam Beentjes. Zoon 
Peter  kon niet alleen goed 
schaatsen, voetballen had hij 
in zijn genen. Op 16-jarige leef-
tijd stond hij in de hoofdmacht 
en werd onder Piet Haanraads 
kampioen in de ‘afdeling’. Lim-
men promoveerde naar de 4e 
klas en in 1978 werd Peter als 
aanvoerder weer kampioen. 
Geen idee hoeveel wedstrijden 
hij erop heeft zitten, maar 350 
zou zomaar kunnen. In ieder 
geval tot z’n 33e jaar.

Broer Jeroen was geen hoog-
vlieger en Joop (de beukelaar) 
haalde het tweede. Zijn broer 
Nico kwam tot Limmen 3 en 
wellicht een wedstrijd in het 
2e. Hij maakte zich zeer popu-
lair als veilingmeester van de 
jeugdveiling. Hij zat ook bij de 
oprichting van het familiestra-
tentoernooi en de supporters-
vereniging. Hij is tien jaar voor-
zitter van de club geweest. On-
der zijn bewind kwamen de 
nieuwe kleedkamers 16 t/m 
22 tot stand, de zogenaamde 
‘Vrouwenvleugel’. 
Uniek in het amateurvoet-
bal is dat Limmen de vrouwen 
van de mannen kan scheiden. 
Het komt nogal eens voor dat 
de vrouwen een kleedkamer 
krijgen toegewezen waar nog 
mannen aanwezig zijn. Dit was 
het Beenentijdperk, op dit mo-
ment geen ‘Been’ in de selectie. 
Wellicht moeten we nog even 
wachten. (Tekst: Willem Koot)

Limmen - Ook de naam Beentjes is onlosmakelijk met voetbalver-
eniging Limmen verbonden. Als ik in de archieven van VV Lim-
men terugkijk, herken ik Nic Beentjes (de witpet) die in vroeger 
jaren met zelfgemaakt oranjewit shirt de kleuren van de club ver-
dedigde. Ook zijn broer Jaap was speler van het eerste uur. Als 
vaste supporter heb ik hem jaren meegemaakt. Hilarisch was het 
soms, als hij het niet eens was met de scheidsrechter. Door keel-
kanker kon Jaap zich moeilijk verstaanbaar maken. Eens dacht 
hij dat Limmen (bij een achterbal) wel een penalty verdiend had. 
Snel pakte hij de bal en legde hem op de stip. De scheids wist niet 
was hij zag, maar trapte er niet in.

Co en Aad Beentjes. (Foto: aangeleverd)
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